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Voorwoord 

De vrijheid om je mening te 
uiten of je religie of levens-
overtuiging te belijden. Dat 
krijg je vaak als voorbeelden 
wanneer je naar mensen-
rechten vraagt. Wat voor velen 
minder vanzelfsprekend is, 
is dat wij allemaal, elke dag 
opnieuw, met mensenrechten 
te maken hebben. Ze vormen 
de basis voor ons dagelijks 
leven: van toegang tot goed 
onderwijs en betaalbare zorg 
tot het kunnen voorleggen 
van geschillen aan een 
onafhankelijke rechter.
 

Mensenrechten zijn er voor iedereen, maar niet iedereen 
kan al zijn rechten even gemakkelijk uitoefenen. Denk 
bijvoorbeeld aan ouderen op de arbeidsmarkt. Het College 
deed in 2018 onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie. Bij 
zo’n 60.000 vacatures werd een leeftijdseis gesteld. 
Het College wil het bewustzijn dat dit in strijd is met 
de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling 
vergroten. Daarom zijn we onder meer in gesprek gegaan 
met bedrijven, om herhaling te voorkomen. Of neem de 
(on)toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met 
een beperking. Daar kregen we in 2018 148 klachten over. 
Het viel op dat stembureaumedewerkers niet altijd wisten 
dat mensen met een lichamelijke beperking hulp mogen 
krijgen in het stemhokje. Dit was voor de Kiesraad één 
van de redenen om er ook voor te pleiten dat die hulp 
ook toegankelijk is voor mensen met een verstandelijke 
beperking.
 
Als nationaal mensenrechteninstituut en onafhankelijk 
en onpartijdig toezichthouder bevordert het College 
mensenrechten in zowel Europees als Caribisch 
Nederland. Zo bezocht ik Bonaire, Sint Eustasius en Saba, 
waar we voor alle inwoners speciale townhall meetings 
organiseerden. Mede op advies van het College is het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
vorig jaar gestart met laagdrempelige juridische bijstand 
en mediation. Daar kunnen bewoners terecht met vragen 
over onder meer arbeidsconflicten of schulden. Een 
belangrijke ontwikkeling om de toegang tot het recht te 
verbeteren. In dit jaarverslag leest u ook welke onderwer-

pen aan bod kwamen bij de townhall meetings en aandacht 
van het College maar zeker ook regering nodig hebben, 
zoals het ontbreken van een sociaal minimum op basis 
van de kosten voor levensonderhoud, waardoor het voor 
een grote groep inwoners moeilijk is om rond te komen.
 
In Europees Nederland liet het College zijn stem horen 
om op te komen voor gelijke behandeling van mensen 
met een beperking. Net als vele andere organisaties, zoals 
de onderwijsraden, vakbonden, cliëntenorganisaties en 
bovenal mensen die er zelf door geraakt zouden worden, 
reageerden we op de kabinetsplannen voor loondispen-
satie. Die betekenden in de praktijk dat werkgevers alleen 
het loon voor de productiviteit van een werknemer zouden 
betalen. Een achteruitgang in de rechten van mensen 
met een beperking en niet in overeenstemming met het 
VN-verdrag handicap, vond het College. Het kabinet heeft 
vervolgens de plannen ingetrokken.
 
Mensrechten waren ook het thema van de botenparade 
van de Pride Amsterdam; het festival om stil te staan 
bij kunnen zijn wie je bent en mogen houden van wie je 
wilt. De boot van het College werd uitgeroepen tot één 
van de parels. Ook organiseerden we in de Stopera de 
conferentie ‘LHBTI kunnen zijn is een mensenrecht’, waar 
ik als voorzitter ook tijdens lezingen over sprak, onder 
andere aan het begin van de week bij het homomonument 
en tijdens het slotconcert op de Dam. Ik heb die week als 
heel indrukwekkend ervaren en het is heel belangrijk dat 
de uitbreiding van ons netwerk die er het resultaat van is 
blijvend is.

We sloten het jaar af met de uitreiking van de allereerste 
MensenrechtenMens-prijs. Het was voor mij een grote eer 
om als voorzitter van de jury deze prijs te overhandigen 
aan Edo Paardekoper Overman. Met een enorme dosis 
gedrevenheid en groot rechtvaardigheidsgevoel zet Edo 
zich al jaren in voor de belangen van dak- en thuisloze 
mensen. Vanuit zijn eigen ervaring weet hij hen een stem 
te geven en er voor te zorgen dat zij mee kunnen denken 
en praten over beleid. Ook dat raakt mensenrechten, want 
iedereen heeft het recht mee te doen en mee te beslissen 
over zaken die hem of haar aangaan.

Adriana van Dooijeweert
Voorzitter College voor de Rechten van de Mens
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2018 in cijfers

4.583 VRAGEN

510 ONTVANGEN 
VERZOEKEN

149 OORDELEN

10 ONDERZOEKEN

8 RAPPORTAGES

10 ADVIEZEN

19 BRIEVEN AAN 
PARLEMENT

17 TRAININGEN

246 DEELNAMES 
BIJEENKOMSTEN

116 PRESENTATIES/
LEZINGEN

7 INTERNATIONALE 
DELEGATIES

32 COLLEGES

14 NATIONALE 
KENNISVERZOEKEN

30 INTERNATIONALE 
KENNISVERZOEKEN

IEDEREEN-campagne 
Voor een betere bewustwording van welke  
mensenrechten je hebt als burger van 
Nederland gebruikt het College de IEDEREEN- 
campagne als rode draad in zijn communica-
tie. Zo is deze campagne in 2018 ook ingezet 
bij de deelname aan de Pride 2018. LHBTI 
kunnen zijn is namelijk een mensenrecht: 
iedereen heeft het recht om veilig zichzelf te 
zijn. De slogans zijn dan ook ‘IEDEREEN is 
zichzelf ’ en ‘IEDEREEN is een held’. Ook voor 
de bewustwording van andere mensenrechten 
wordt de IEDEREEN-campagne ingezet.

MensenrechtenMens
In 2018, het jaar dat de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens 70 jaar bestaat, heeft het College de Mensen-
rechtenMens-award in het leven geroepen.  De Mensenrech-
tenMens-award is een jaarlijks terugkerende prijs die wordt 
uitgereikt op de Internationale Dag van de Mensenrechten, 
10 december. De prijs gaat naar een persoon of organisatie 
die zich op een bijzondere wijze inzet voor de mensenrechten 
van anderen. Deze inzet is van groot belang en wil het College 
ondersteunen. Dit jaar was het thema dak- en thuisloosheid. Uit 
meer dan dertig inzendingen zijn door de jury drie kanshebbers 
op de titel MensenrechtenMens 2018 gekozen, te weten Beau van 
Erven Dorens, Edo Paardekooper Overman en de Straatdokters. 
De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo Paardekooper Overman, 
die zich al jaren inzet voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden 
en GGz-cliënten, wint de titel MensenrechtenMens 2018 vanwege 
het betrekken van dak- en thuislozen als ervaringsdeskundigen 
bij beleidsvorming. Met het uitreiken van de prijs ondersteunt 
het College het werk van de winnaar en maakt het College het 
zichtbaar. 

Monitor VN-verdrag 
handicap
Op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, 3 
december 2018, bracht het College zijn rapport uit over de uitwerking 
van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap 
in Nederland. Dit rapport is gericht aan het VN-comité dat toezicht 
houdt op de uitvoering van het verdrag. Uit het rapport bleek dat de 
Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve 
maatschappij te bevorderen, maar dat de aanpassingen te langzaam 
gaan. Onderwerpen die volgens het rapport bijvoorbeeld nog aandacht 
nodig hebben zijn zelfbeschikking, inclusief onderwijs en gezond-
heidszorg voor personen met een psychische beperking. Het College 
constateert ook een aantal positieve ontwikkelingen om mensen met 
een beperking zelfstandig aan de samenleving te laten deelnemen, 
zoals de verbeterde toegankelijkheid tijdens de verkiezingen. 
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Jaarrapportage 2017
Het College heeft naar aanleiding van zijn vijfjarig bestaan 
als nationaal mensenrechteninstituut een brede rapportage 
2017 gemaakt over de stand van zaken van mensenrechten in 
Nederland, waaruit blijkt dat er nog veel werk aan de winkel 
is. Over de afgelopen vijf jaar rapporteert het College tien 
trends op het gebied van mensenrechten in Nederland. De tien 
onderwerpen zijn: Huisvesting, Gelijke kansen in het onderwijs, 
Zorg en ondersteuning voor volwassenen, De flexibele arbeids-
markt, Geweld tegen minderjarigen en vrouwen, De vrijheid van 
meningsuiting, persvrijheid en demonstratievrijheid, Veilig-
heidsrisico’s en mensenrechten, De vrijheid van godsdienst, 
Toegang tot het recht en vrijheidsbeneming en Het VN-verdrag 
handicap. 

Woonwagen- en 
standplaatsen-
beleid
Het Rijk heeft op 12 juli 2018 een 
nieuw beleidskader voor gemeentelijke 
woonwagenstandplaatsen uitgebracht. Het 
nieuwe beleidskader beoogt discriminatie 
van woonwagenbewoners bij huisvesting 
te voorkomen, hun mensenrechten te 
waarborgen en rechtszekerheid te bieden. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties heeft het College voor de 
Rechten van de Mens om advies gevraagd 
hoe het kader in overeenstemming kan 
worden gebracht met de mensenrechten 
van woonwagenbewoners. Dit was nodig, 
omdat het vorige kader beleidsopties voor 
gemeenten bevatte, zoals het zogeheten 
‘uitsterfbeleid’ en ‘afbouwbeleid’, die het 
College meerdere malen als discriminerend 
heeft aangemerkt. Het Rijk heeft op meerdere 
punten het advies van het College gevolgd bij 
het vormgeven van het nieuwe beleidskader.

Geweld tegen vrouwen
Het College heeft aan GREVIO gerapporteerd over geweld 
tegen vrouwen in Nederland. GREVIO is het internationale 
comité dat toezicht houdt op het Verdrag van Istanbul inzake 
het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld. De belangrijkste boodschap in het rapport is 
dat de overheid meer moet doen om geweld tegen vrouwen te 
voorkomen en te bestrijden. In beleid en uitvoeringspraktijk 
wordt er te weinig rekening mee gehouden dat verschillende 
vormen van geweld vooral vrouwen treffen. Meer is nodig om 
de positie van vrouwen in de samenleving te versterken en 
de stereotiepe beeldvorming over de rollen van vrouwen en 
mannen te doorbreken. Dat draagt bij aan het aanpakken van 
de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen. Het College 
noemt diverse andere knelpunten, bijvoorbeeld in de toegang 
tot de opvang en ondersteuning voor slachtoffers van geweld 
en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van specialistische 
hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. 
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1. College voor  
de Rechten van  
de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale 
Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke 
toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het 
College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch 
Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die 
bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn 
opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering 
en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft 
voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt 
in individuele gevallen over discriminatie. Het College is 
tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap. 
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In 2012 opende het College voor de Rechten van de Mens 
zijn deuren.1 Nederland heeft daarmee voldaan aan een 
resolutie van de Verenigde Naties uit 1993.2 In 2014 werd 
het College geaccrediteerd met de zogeheten A-status. Dit 
betekent dat het College volwaardig kan deelnemen aan 
overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere 
toezichthoudende organen van de VN. 

Strategisch meerjarenplan
Het College reageert op actuele ontwikkelingen en 
opereert proactief op basis van een strategisch meerjaren-
plan. Eind 2015 is het strategisch meerjarenplan voor 
2016-2019 vastgesteld. Het College is in deze periode 
proactief en programmatisch actief op vier thema’s: 
1. Mensenrechteneducatie.
2. Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt.
3. Mensenrechten op lokaal niveau; participatie of

uitsluiting?
4. Monitoring van het VN-verdrag inzake de rechten van

personen met een handicap.

Taken van het College
Het College heeft de volgende taken:
1. Oordelen: uitspraak doen in zaken over discriminatie

op basis van de gelijkebehandelingswetgeving.
2. Onderzoeken: het doen en het stimuleren van

onderzoek naar de bescherming van de rechten van
de mens.

3. Rapporteren: het rapporteren en het doen van aan-
bevelingen over de bescherming van mensenrechten,
waaronder het jaarlijks rapporteren over de
mensenrechtensituatie in Nederland aan regering en
parlement.

1 Het College is op 24 november 2011 bij wet ingesteld:  

Wet College voor de rechten van de mens.

2 VN-resolutie 48/134 van 20 december 1993.

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

5. Voorlichten: het geven van voorlichting over mensen-
rechten.

6. Onderwijs: het stimuleren en coördineren van
onderwijs over mensenrechten.

7. Samenwerken: het structureel samenwerken met
maatschappelijke organisaties en nationale, Europese
en andere internationale instellingen.

8. Aansporen: het aansporen tot ratificatie, imple-
mentatie en naleving van internationale verdragen
over mensenrechten en tot de opheffing van
voorbehouden bij zulke verdragen. Het aansporen tot
implementatie en naleving van bindende besluiten
van volkenrechtelijke organisaties over mensenrech-
ten en het aansporen tot naleving van Europese of
internationale aanbevelingen over mensenrechten.

Met uitzondering van de eerstgenoemde taak (het 
oordelen over gelijke behandeling), heeft het mandaat 
van het College uitdrukkelijk ook betrekking op Caribisch 
Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

Toezichthouder Verdrag rechten van 
personen met een handicap
In de zomer van 2016 bekrachtigde Nederland het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap. Vanaf 
dat moment startte het College als toezichthouder op de 
uitvoering van het verdrag. 
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2. Strategisch plan 
2016-2019

Eind 2015 stelde het College een nieuw meerjaren-
programma vast met daarin de prioriteiten voor de 
periode 2016-2019. Voor invulling van het programma 
is een internetconsultatie gehouden onder stakeholders 
en is de Raad van Advies geraadpleegd. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van een afwegingskader, een analyse van 
maatschappelijke ontwikkelingen en continue monitoring 
van de mensenrechtensituatie in Nederland. 2018 was het 
derde jaar van uitvoering van het Strategisch plan.
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Mensenrechteneducatie

Het strategisch programma Mensenrechten op School 
richt zich op drie pijlers: primair en voortgezet onderwijs 
(povo), middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en toe-
komstige onderwijsgevenden (onderwijsprofessionals). 
De overkoepelende doelstelling van het programma 
is dat mensenrechten structureel zijn ingebed in de 
onderwijspraktijk van het primair, het voortgezet en het 
beroepsonderwijs. Om dit te bereiken wordt binnen de 
drie pijlers op twee elkaar versterkende niveaus gewerkt: 
enerzijds op beleid en wetgeving en anderzijds op de 
onderwijspraktijk van scholen en opleidingen. 

Primair en voortgezet onderwijs
In 2018 zijn twee belangrijke trajecten gestart: de 
wijziging van de Wet Burgerschap en Sociale Cohesie en 
de herijking van het landelijke curriculum. Het College 
heeft zich gericht op het verder integreren van mensen-
rechten in beide trajecten en in de producten die daaruit 
voortvloeien. Binnen het traject gericht op de herijking van 
het landelijke curriculum heeft het College vooral ingezet 
op de producten Burgerschap en Mens & Maatschappij. 
Hierdoor is bijvoorbeeld bij Burgerschap in de tussen-
producten concreet meer aandacht aan mensenrechten 
gegeven.

In november 2018 is de definitieve versie van de Toolbox 
Mensenrechten op School gelanceerd. Deze definitieve 

versie kwam tot stand door gedurende het jaar feedback 
van onderwijsprofessionals en mensenrechtenexperts 
op een eerste testversie van de Toolbox op te halen en 
te verwerken. De definitieve Toolbox is in een maand tijd 
meer dan 600 keer aangevraagd (soft copy en hard copy). 
Een eerste druk van 400 exemplaren is daarom eind 2018 
aangevuld met een tweede druk van 600 exemplaren. 
De Toolbox is via een online campagne en workshops/
presentaties gedurende het jaar gepromoot. De Toolbox 
geeft een vakinhoudelijke, pedagogische en didactische 
basis voor mensenrechteneducatie, handvatten om 
mensenrechten te integreren op school en een verzame-
ling concrete werkvormen. 

Samen met uitgeverij Kwintessens, ontwikkelaar van de 
onderwijsmethode Kwink, worden lesmodules Burger-
schap en Mensenrechten voor het primair onderwijs 
samengesteld. De eerste lesmodules met filmpjes 
zijn begin 2019 gepubliceerd en gepresenteerd op de 
Nationale Onderwijsbeurs. In 2019 volgen nog meer 
lesmodules.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
Het College richt zich binnen het mbo op verdere 
integratie van mensenrechten in de burgerschapsagenda. 
Hiervoor zijn met het veld meerdere gesprekken gevoerd 
en is contact gelegd met partijen die onderdelen van de 
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burgerschapsagenda uitvoeren. Hierbij wordt nadrukkelijk 
gekeken naar mogelijkheden om samen te werken of input 
te leveren op onderzoek en/of projecten. 

De Toolbox Mensenrechten op School is ook in het mbo 
voorgelegd aan scholen (docenten en coördinatoren 
Burgerschap). Hoewel de Toolbox niet ontwikkeld is 
voor het mbo blijkt er veel enthousiasme te zijn om er 
elementen van uit te proberen en/of te integreren in het 
mbo-onderwijs. Ongeveer een kwart van de aanvragen 
voor de definitieve Toolbox kwam vanuit het mbo. Het 
College zal in 2019 een vervolg geven aan de respons 
vanuit het mbo op de Toolbox.

In samenwerking met het project mbo stagediscriminatie 
van het programma Arbeidsmarktdiscriminatie wordt 
binnen vakopleidingen mensenrechten onder de aandacht 
gebracht. Daarnaast zijn er contacten gelegd en presen-
taties gegeven bij specifieke vakopleidingen om het 
gesprek aan te gaan over het belang van mensenrechten 
in de toekomstige beroepsuitoefening.

Toekomstige onderwijsgevenden
Om het belang van mensenrechteneducatie voor 
onderwijsprofessionals onder de aandacht te brengen zijn 
diverse presentaties/workshops gegeven en publicaties 
geschreven. Ook heeft het College deelgenomen in 
diverse (deskundigen)panels over voor dit onderdeel 
relevante thema’s. 

Met één PABO zijn concrete samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een 
training voor het omgaan met stereotypen en vooroor-
delen voor (toekomstige) docenten. Deze training richt 
zich op docenten binnen de opleiding, en, via integratie 
in het curriculum, op studenten van de opleiding. De 
training is gebaseerd op de training Selecteren zonder 
Vooroordelen, die gegeven wordt in het kader van het 
programma Arbeidsmarktdiscriminatie.
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Discriminatie op de arbeidsmarkt

Zowel bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt (zoals bij 
stages) als bij de toegang tot de arbeidsmarkt (bij het 
solliciteren), kan sprake zijn van discriminatie. Mensen 
die menen gediscrimineerd te zijn kunnen een beroep 
doen op de gelijke behandelingswetgeving en bij het 
College een verzoek om een oordeel indienen. Voor een 
werkzoekende is het niet altijd mogelijk te weten of hij 
of zij tijdens het sollicitatieproces is gediscrimineerd. 
Bovendien zal een werkgever vaak niet uit kwade wil 
discrimineren. Alleen klachten behandelen is daarom 
onvoldoende om het discriminatieprobleem aan te 
pakken. Het College heeft de afgelopen jaren daarom ook 
ingezet op preventie. Door de veelzijdige problematiek 
inzichtelijk te maken middels verschillende onderzoeken 
(bijvoorbeeld onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie) en 
door concrete oplossingen te bieden (bijvoorbeeld door 
trainingen aan te bieden). In de onderstaande paragrafen 
is per deelonderwerp beschreven wat het College in 2018 
heeft gedaan.

Stagediscriminatie
Een stage kan een mooie opstap zijn naar je loopbaan. 
Daarnaast is het vaak een vereiste om een opleiding te 
kunnen afronden. Daarom is het van belang dat studenten 
niet vanwege bijvoorbeeld hun religie of afkomst voor een 

stage worden geweigerd. Het College heeft dit onderwerp 
de afgelopen twee jaar op de agenda gezet en gewerkt 
aan oplossingen op verschillende niveaus: zowel bij 
studenten, docenten als op bestuurlijk niveau. 

Om jongeren beter te bereiken heeft het College samen-
gewerkt met het vloggersduo Supergaande. In januari 
2018 zijn er drie filmpjes op social media verschenen 
over stagediscriminatie. Deze filmpjes zijn samen meer 
dan 500.000 keer bekeken met een groot bereik onder de 
mbo-doelgroep. Daarnaast deden twee masterstudenten 
sociologie aan de VU in opdracht van het College een 
onderzoek onder mbo-studenten naar effectieve manieren 
om stagediscriminatie te melden.

Het College heeft veel contact met docenten en stage 
coördinatoren. Daar komt naar voren dat één van de 
uitspraken van het Hof van Justitie EU uit 2016 over het 
dragen van een hoofddoek op het werk verwarring wekte. 
Sommige stagebedrijven (en bedrijven in het algemeen) 
vatten de uitspraak ten onrechte op als volledige vrijheid 
om een hoofddoek te weigeren, ongeacht de aard van de 
stage- of werkplek. Om te helpen aan deze verwarring een 
einde te maken is op verschillende manieren (waaronder 
nieuwsbrieven en workshops) en via verschillende 
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kanalen (waaronder de MBO Raad, MBO Diensten en 
de SBB) informatie verspreid. Om docenten en stage 
coördinatoren juridisch te informeren en te weten waar 
zij in de praktijk tegen aanlopen, organiseerde het College 
in december 2018 een bijeenkomst over dilemma’s bij de 
stagebemiddeling. 

Voorkomen van (onbewuste) discriminatie 
werving en selectie
Door middel van training en onderzoek probeert het 
College (onbewuste) discriminatie bij de werving en 
selectie tegen te gaan. Om organisaties te faciliteren 
discriminatie tegen te gaan, heeft het College in 2013 de 
training ‘Selecteren zonder Vooroordelen’ ontwikkeld. Na 
deze training een aantal jaren succesvol zelf te hebben 
gegeven is de training in 2017 voor een belangrijk deel 
overgedragen aan andere partijen. Vanaf 2018 geeft 
het College zelf deze trainingen alleen nog incidenteel. 
In totaal zijn in 2018 17 trainingen gegeven (deels in 
combinatie, deels alleen door externe trainers), onder 
andere bij Twijnstra Gudde, Wageningen Universiteit en 
bij drie ministeries. Daarnaast zijn ook nog 11 workshops/
colleges gegeven, onder andere aan rechters.

In samenwerking met Ieder(In), het netwerk voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte, is 
de reeds bestaande training doorontwikkeld tot een 
gespecialiseerde training ‘Selecteren zonder Beperking’. 
Deze trainingen worden door het College zelf samen 
met twee ervaringsdeskundigen verzorgd. In 2018 zijn de 
eerste workshops gegeven. In 2019 zullen de eerste echte 
trainingen plaatsvinden.

Zwangerschapsdiscriminatie
Nog steeds heeft 43% van de werkende of werkzoekende 
vrouwen die zwanger zijn, ervaringen die op zwanger-
schapsdiscriminatie duiden. Naar aanleiding van het 
onderzoek uit 2016, waaruit dit bleek, heeft het College 
het ministerie van SZW verzocht om een bredere aanpak 
met concrete doelstellingen. In het voorjaar van 2017 
heeft de voormalige minister van SZW een actieplan 
zwangerschapsdiscriminatie gepresenteerd. Het College 
miste in dit plan en ook in het latere ’implementatieplan 

arbeidsmarktdiscriminatie‘ meetbare doelstellingen. 
In het algemeen overleg in de Tweede Kamer van 12 
december 2018 heeft staatssecretaris Van Ark toegezegd 
dit te onderzoeken en hierover in het tweede kwartaal van 
2019 te rapporteren.
Het College organiseerde in mei 2018 een stakeholders-
bijeenkomst over effectieve maatregelen. Hier is met 
betrokkenen gereflecteerd op de uitvoering van het 
actieplan en is een aantal maatregelen verder toegelicht. 

Gelijke beloning
In november 2017 kwam het onderzoek gelijke beloning 
in de verzekeringsbranche uit. Dit was het laatste 
onderzoek in een reeks van drie onderzoeken die het 
College de afgelopen jaren in verschillende sectoren deed 
naar de structurele oorzaken van ongelijke beloning. 
Eerdere onderzoeken verschenen in 2015 (hogescholen) 
en in 2011(algemene ziekenhuizen). In 2018 zijn de 
onderzoeksresultaten binnen de verzekeraarsbranche 
gedeeld. Zo organiseerde het College met het Verbond 
voor Verzekeraars in maart 2018 een workshop voor de 
leden van het Verbond. 

Om er voor te zorgen dat de verzamelde kennis over 
ongelijke beloning ook in de praktijk terecht komt heeft 
het College veel contact met de sociale partners. Zo levert 
het College een bijdrage aan de bijeenkomsten van de 
werkgroep gelijke beloning van de STAR (SER onderdeel). 
Doel is onder andere nieuw praktisch informatiemateriaal 
voor werkgevers (klein en groot) en werknemers (ook voor 
ondernemingsraden) te ontwikkelen. 

In 2018 heeft het College ook twee adviezen gegeven 
op dit gebied: één naar aanleiding van het initiatief 
wetsvoorstel gelijke beloning en één naar aanleiding van 
de klacht die de University of Women Europe indiende bij 
het Europees comité voor sociale rechten (zie adviezen).
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Lokaal beleid

In het derde jaar van het programma is het College 
verder gegaan met het ontwikkelen van een instrument 
voor gemeenten dat hen in staat stelt mensenrechten te 
hanteren bij het ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van 
beleid. Het BAKT-kader is verder uitgewerkt. BAKT staat 
voor beschikbaarheid, aanvaardbaarheid, kwaliteit en 
toegankelijkheid. Het College werkt uit welke rol men-
senrechten kunnen – en moeten – spelen in de praktijk, 
bijvoorbeeld voor mantelzorg. 

Er is veel aandacht voor rechten en beginselen die deel 
uitmaken van alle mensenrechten, zoals waardigheid, 
autonomie, participatie en non-discriminatie. In diverse 
bijeenkomsten hebben medewerkers met ambtenaren van 
verschillende ministeries gesproken over deze beginselen 
en het BAKT-kader, en wat nodig is om deze concreet te 
kunnen toepassen in de praktijk. Ter gelegenheid van de 
Dag van de rechten van de mens hield de voorzitter op 12 
december een presentatie op een bijeenkomst georgani-
seerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij 
liet daarin zien hoe ambtenaren mensenrechten in hun 
dagelijkse werk kunnen toepassen. 

Het onderzoeken van de specifieke wensen en behoeften 
van gemeenten en lokale organisaties vergt een flinke 
investering. Begin 2018 bleek dat het College daarvoor 
onvoldoende capaciteit beschikbaar kon maken. Het heeft 
daarom besloten het grootste deel van de voorgenomen 
activiteiten van dit programma niet uit te voeren. De 
werkzaamheden zijn beperkt tot de bescherming van 
de mensenrechten van ouderen, en er is nog meer 
aansluiting gezocht bij de activiteiten van het programma 
VN-verdrag handicap. Concreet heeft dit geresulteerd in 
een basistekst voor een handreiking voor gemeenten over 
zelfstandig wonen. 

Het College heeft voor het Verzameloverleg Wmo / 
Mantelzorg / Maatschappelijke opvang / Hulpmiddelen-
beleid op 15 maart 2018 een brief geschreven aan de Vaste 
Commissie voor VWS. Het vroeg daarin aandacht voor 
het recht op maatschappelijke participatie en zelfstandig 
wonen. In het voorjaar van 2018 heeft een groep 
eerstejaars studenten Bestuurskunde van de Hogeschool 
Amsterdam voor het College onderzoek gedaan naar de 
huisvestingssituatie van ouderen. 
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VN-verdrag handicap

Het College is nationaal toezichthouder voor het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap. Daartoe wordt een programma van activiteiten 
uitgevoerd. De belangrijkste activiteiten uit 2018 worden 
hieronder besproken.

Toegankelijkheid busvervoer
In 2017 heeft het College een onderzoek gepubliceerd 
over de toegankelijkheid van bussen voor mensen 
in een rolstoel. Naar aanleiding van het onderzoek 
heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu met 
decentrale overheden en busvervoerders gesproken over 
de toegankelijk heid van bussen. Deze staan positief 
tegenover de aanbevelingen die het College heeft gedaan 
en zijn voornemens deze over te nemen.

Toegankelijkheid verkiezingen
Het College heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
een meldpunt geopend. Hier konden mensen met 
een beperking vertellen wat hun ervaringen met de 
verkiezingen waren. De meldingen gingen onder andere 
over de fysieke toegankelijkheid, hulp in het stemhokje, 

het stembiljet en de begrijpelijkheid van informatie. 
Het College heeft de belangrijkste bevindingen uit het 
meldpunt onder andere gedeeld met het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
Kiesraad en de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken. 
De bevindingen waren voor de Kiesraad één van de 
redenen om zijn standpunt over hulp in het stemhokje 
voor mensen met een verstandelijke beperking te herzien. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties verkent de mogelijkheden tot uitbreiding van hulp 
in het stemhokje.

Toegankelijkheid websites
Het College heeft onderzoek laten doen naar de 
toegankelijk heid van websites in de private sector. Het 
onderzoek is gericht op websites van bedrijven die 
goederen en diensten aanbieden, te weten: webwinkels, 
de reisbranche en energiebedrijven. Uit het onderzoek 
blijkt dat aan bijna de helft van de toegankelijkheidscri-
teria niet wordt voldaan. In 2018 is er geen verbetering 
zichtbaar ten opzichte van 2016. Zowel op content, design 
als op technisch vlak zijn er toegankelijkheidsproblemen 
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gevonden. Daarnaast blijkt dat e-commerceprofessionals 
niet voldoende weten over digitale toegankelijkheid en 
dat dit onderwerp weinig prioriteit heeft. Het College is 
voornemens om in 2019 gesprekken te voeren met een 
vijftal organisaties die zijn onderzocht, met als doel te 
bezien hoe zij voor meer digitale toegankelijkheid kunnen 
zorgen.

Geweld tegen vrouwen met een beperking
Het College heeft een verkennend onderzoek laten 
doen naar de mensenrechten van meisjes en vrouwen 
met een beperking. In het onderzoek is gekeken naar 
aandacht voor geweld tegen meisjes en vrouwen met een 
beperking in beleid en praktijk. Uit het onderzoek blijkt 
dat er doorgaans geen specifiek beleid is om geweld tegen 
meisjes en vrouwen met een beperking te voorkomen of 
aan te pakken. Alleen op het terrein van seksueel geweld 
wordt hier beleid voor ontwikkeld. Bovendien worden 
meisjes en vrouwen met een beperking nog nauwelijks 
betrokken bij het beleid, terwijl dat wel verplicht is. Het 
onderzoek geeft handvatten voor beleid en praktijk om 
meisjes en vrouwen met een beperking beter tegen 
geweld te beschermen en zo hun veiligheid te vergroten. 
In 2019 organiseert het College een bijeenkomst waarin 
de uitkomsten van het onderzoek met betrokkenen uit het 
veld worden besproken.

Indicatoren VN-verdrag handicap
Om de implementatie van het VN-verdrag te monitoren, 
heeft het College kwantitatieve indicatoren ontwikkeld. 
Deze indicatoren hebben betrekking op de terreinen 
onderwijs, arbeid, zelfstandig wonen en deelnemen aan 
de samenleving. Mede aan de hand van deze indicatoren 
kan worden bepaald of er vooruitgang wordt geboekt bij 
het implementeren van het VN-verdrag handicap. 

Project inclusief onderwijs
In 2018 heeft het College samen met zijn Belgische 
tegenhanger UNIA gewerkt aan het project ‘Inclusive 
Education Systems’. Doel was om een visie, plan en 
strategie op inclusief onderwijs te ontwikkelen, aan de 
hand van voorbeelden uit andere landen en regio’s. Er 
is hiervoor een inspiratiegroep samengesteld van een 
twintigtal experts op het gebied van onderwijskunde, 
beleid en inclusief onderwijs. In het kader van dit project 
is in het najaar van 2018 een tweedaagse conferentie 
gehouden. Eind 2018 organiseerde het College een 
vervolgbijeenkomst waarin met Nederlandse deelnemers 
de thema’s werden uitgediept en mogelijkheden voor 
volgende stappen zijn verkend.

Rapportage VN-verdrag handicap
Eind 2017 heeft het College zijn eerste monitorings-
rapportage over het VN-verdrag handicap uitgebracht. 
Eind 2018 heeft het College de volgende rapportage 
VN-verdrag handicap opgesteld en aan het VN-comité 
toegestuurd dat toezicht houdt op de implementatie 
van het verdrag. Het plan van aanpak, de selectie van 
onderwerpen en het conceptrapport is aan stakeholders 
voorgelegd.

Hoofdlijnennotitie loondispensatie
Eind maart heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie 
Participatiewet aan de Tweede Kamer gestuurd. Naar 
aanleiding hiervan heeft het College een brief aan de 
Tweede Kamer gezonden. In deze brief gaat het College 
in op de vraag hoe deze plannen zich tot mensenrechten 
verhouden.
Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het College 
deelgenomen aan een hoorzitting over de hoofdlijnen-
notitie loondispensatie. Tijdens een plenair debat in de 
Tweede Kamer over dit onderwerp, hebben verschillende 
Kamerleden naar de punten uit de brief van het College 
verwezen. In september 2018 heeft het kabinet het 
betreffende voorstel ingetrokken.

Handreiking VN-verdrag handicap
Om gemeenten te informeren over de betekenis van het 
VN-verdrag en hen handvatten te geven om ermee aan 
de slag te gaan ontwikkelt het College een handreiking. In 
2018 zijn grote vorderingen gemaakt met een handreiking 
over het recht op zelfstandig wonen. Het College laat 
zien wat de algemene verplichtingen van het verdrag 
betekenen voor dit recht. Dat zijn bijvoorbeeld participatie 
en autonomie. Verder legt het College uit wat de verschil-
lende aspecten van dit recht betekenen voor gemeenten. 
Het College zal de concepttekst voorleggen aan andere 
partijen en werkt intussen verder aan handreikingen over 
andere thema’s uit het verdrag die voor gemeenten van 
belang zijn. 
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3. Activiteiten in 2018

Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van het 
College voor de Rechten van de Mens in 2018. Het 
College voert zijn taken uit vanuit de volle breedte van 
mensenrechten, maar moet daarbinnen wel keuzes maken. 
In dit deel komen de verschillende activiteiten van het 
College en de effecten daarvan uitgebreid aan de orde.
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Oordelen

Verzoeken om een oordeel
Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan het College 
vragen zijn of haar discriminatieklacht te onderzoeken 
en hierover een oordeel te geven. Het verzoek moet gaan 
over kwesties die te maken hebben met werk, of het 
aanbieden van goederen en diensten, zoals onderwijs, 
wonen, uitgaan, zorg, financiële dienstverlening, vervoer 
of sociale bescherming. Ook moet het verzoek betrekking 
hebben op één van de ‘non-discriminatiegronden’ uit 
de gelijkebehandelingswetgeving. Dat zijn gronden 
waarop niet gediscrimineerd mag worden: ras, geslacht, 
nationaliteit, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, 
politieke overtuiging, godsdienst en levensovertuiging, 
leeftijd, handicap of chronische ziekte, arbeidsduur en 

het hebben van een vast of tijdelijk contract. Voor zover 
de grond ras aan de orde is, kan het College ook klachten 
onderzoeken die gaan over ‘eenzijdig overheidshandelen’ 
in de sfeer van de sociale bescherming. Sociale bescher-
ming is een ruim begrip en ziet onder meer op de toegang 
tot, en het aanbod door overheidsinstanties van, goederen 
en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn. Denk 
daarbij aan huisvesting, socialezekerheidsuitkeringen 
en maatschappelijke ondersteuning. Op basis van deze 
bevoegdheid heeft het College bijvoorbeeld in oordelen 
gewezen over gemeentelijk beleid inzake woonwagen-
standplaatsen en over controles door sociale diensten ter 
bestrijding van socialezekerheidsfraude. 

Tabel 1: Verzoeken, oordelen en uitspraken, 2016 – 2018

2016 2017 2018

Ingediende verzoeken 463 416 510

Afgehandelde verzoeken 448 432 517

  Kennelijk ongegrond 135 30% 116 27% 131 25%

  Ingetrokken na schikking 31 7% 29 7% 33 6%

  Ingetrokken overig 26 6% 25 6% 34 7%

  Gesloten 105 23% 101 23% 170 33%

  Oordeel 151 34% 161 37% 149 29%

    Geen discriminatie 68 45% 83 52% 86 58%

    Discriminatie 83 55% 78 48% 63 42%

Opvolging dmv  maatregelen 73% 87% 77%

In 2018 ontving het College 510 verzoeken om een oordeel. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in 2017 (+23%) en in 2016 (+10%).
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Top 3 
ontvangen verzoeken naar grond 2018:

Handicap / chronische ziekte  25%

Geslacht  20%

Ras  18% 

Top 3 
gronden oordelen 2018: 

Handicap / chronische ziekte  34%

Geslacht  28%

Ras  19%

De top 3 van ontvangen verzoeken naar grond is ten 
opzichte van vorig jaar ongewijzigd. Een kwart van de 
verzoeken ging over de grond handicap of chronische 
ziekte. Het relatieve aandeel van deze grond nam af 
(2017: 30%), maar het absolute aantal bleef constant. 
Het relatieve aandeel van de grond geslacht bleef min 
of meer gelijk, maar het aantal verzoeken nam wel toe. 
Bijna tweederde van deze verzoeken had betrekking op 
zwangerschapsdiscriminatie. Het aantal verzoeken over 
de grond ras nam zowel procentueel (2017: 15%) als in 
aantallen toe. 

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

In 2018 handelde het College 517 verzoeken af. Ook dat 
was een forse stijging ten opzichte van 2017. Van de 
verzoeken was 25% kennelijk ongegrond. Hier zet de 
daling in het relatieve aandeel zich voort. Een derde van 
de zaken werd gesloten, bijvoorbeeld omdat verzoeker bij 
nader inzien toch geen procedure wilde starten, of niet 
meer reageerde op correspondentie van het College. Dat 
is een forse stijging ten opzichte van voorgaande jaren. 
Het aantal door verzoeker zelf ingetrokken verzoeken 
bleef procentueel hetzelfde als in voorgaande jaren (13%). 
In ongeveer de helft van de gevallen trok verzoeker het 
verzoek in, omdat partijen een schikking troffen. Het is 
vooral de forse stijging van het aantal gesloten zaken die 
verklaart waarom het aantal oordelen, ondanks de sterke 
stijging van het aantal verzoeken, zowel procentueel als in 
absolute aantallen is gedaald: van 161 (37%) in 2017 naar 
149 (29%) in 2018.

Net als in voorgaande jaren hadden de meeste oordelen 
betrekking op arbeidsmarktdiscriminatie. Het College 
oordeelde het vaakst over de grond handicap/chronische 

ziekte (34%). Na handicap / chronische ziekte zijn 
geslacht (28%) en ras (18%) de meest voorkomende 
gronden. Bij geslacht had 61% van de oordelen betrekking 
op zwangerschapsdiscriminatie. De grond leeftijd is dit 
jaar uit de top 3 weggevallen: 15% van de oordelen in 2018 
tegen 25% in 2017.

Uitspraken
Het College kan in een oordeel meer dan één uitspraak 
doen. Bijvoorbeeld over de vraag of een werkgever een 
werknemer heeft gediscrimineerd en of hij daarnaast 
voldoende aanpassingen voor de werknemer heeft 
gedaan. In 2018 oordeelde het College in 42% van de 
oordelen dat tenminste op één onderdeel sprake was van 
discriminatie. In 58% van de oordelen werd niet in strijd 
gehandeld met het discriminatieverbod. 

Doorlooptijd
Het College hanteert vaste doorlooptijden voor de 
behandeling van verzoeken en oordelen. Een verzoek dat 
niet eindigt met een oordeel moet binnen vier weken zijn 
afgedaan. Oordelen moeten binnen een periode van zes 
maanden na binnenkomst van het verzoek aan partijen 
zijn verstuurd. In 2018 werd 71% van de oordelen binnen 
de termijn behandeld. Van alle afgedane zaken is 82% 
binnen de termijn afgedaan. De wettelijke termijn voor het 
toezenden van een oordeel na de zitting is acht weken. 
In 2018 is 89% van de oordelen binnen acht weken na de 
zitting aan partijen gestuurd. Het College streeft ernaar 
om de oordelen eerder te versturen. In 2018 werd 57% 
van de oordelen binnen 4 weken na de zitting aan partijen 
gestuurd. 

Effecten van oordelen
Het College onderzoekt wat de effecten zijn van de 
oordelen waarin sprake is van discriminatie. In deze 
gevallen wordt aan partijen gevraagd welke maatregelen 
zijn getroffen naar aanleiding van het oordeel (‘follow-
up’). De maatregelen die een organisatie kan treffen, 
variëren van het aanbieden van excuses tot het nemen van 
structurele maatregelen om toekomstige discriminatie 
tegen te gaan, zoals het aanpassen van een cao. In de 
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meeste gevallen duurt het enige tijd voordat bekend is 
welke maatregelen er worden getroffen naar aanleiding 
van een oordeel, omdat het tijd kost om beleid of proce-
dures aan te passen. 
Voor het jaarverslag 2018 gaat het College uit van de 
follow-up over de periode september 2017 tot en met 
augustus 2018. Uit de cijfers blijkt dat de oordelen van 
het College veelal serieus worden genomen door de 
verweerders. Door de jaren heen is in ruim driekwart van 
de oordelen waarin het College concludeerde dat sprake 
was van discriminatie een maatregel getroffen. In 2018 lag 
dit percentage op 77%. Verweerders troffen maatregelen 

van verschillende aard. Zo namen twee instellingen 
maatregelen om duidelijk te maken dat mensen met een 
assistentiehond welkom zijn, organiseerde een bedrijf een 
voorlichtingsbijeenkomst over discriminatie en ongewenst 
gedrag naar aanleiding van een oordeel over discrimi-
nerende bejegening van een collega en instrueerde een 
bedrijf haar recruitment medewerkers om voortaan geen 
discriminerende vragen aan sollicitanten te stellen, zoals 
de vraag of de sollicitante bereid is om haar hoofddoek af 
te doen. Ook werd in verschillende zaken een schikking 
getroffen. 

Tabel 2: Nalevingspercentage doorlooptijd

Nalevingspercentage doorlooptijd 2016 2017 2018

Afgedane zaken 77% 83% 82%

Waarvan oordelen 72% 78% 71%

Rassendiscriminatie op de werkvloer
Bij arbeidsmarktdiscriminatie wordt al snel gedacht 
aan situaties waarin mensen op basis van vooroor-
delen of stereotypering worden afgewezen voor een 
baan. Maar discriminatie kan ook schuilen in minder 
bewust handelen. Afgelopen jaar sprak het College 
een oordeel uit over de manier waarop een zwarte 
man die werkzaam was bij de transsportdienst van 
een groothandel werd bejegend door onder meer 
zijn leidinggevende (oordeel 2018-114). Met name 
in de laatste maanden van het jaar werd hij geregeld 
aangesproken als ‘zwarte piet’. Tijdens de zitting 
bevestigde de leidinggevende dat hij dat inderdaad had 
gedaan, maar hij zag er helemaal geen kwaad in. Hij 
wilde helemaal niet negatief zijn over de medewerker, 
want hij was juist heel tevreden over hem. En hij had 
de term ‘zwarte piet’ vooral gebruikt als grappige term 
in een context waarin hij deze medewerker compli-
menten wilde maken voor zijn goede werkhouding. 
Toch oordeelde het College dat de leidinggevende de 
medewerker met deze grappig bedoelde opmerkingen 
als minderwaardig wegzette vanwege zijn huidskleur 

en dus discriminerend behandelde: ‘Ook al beoogde de 
vestigingsdirecteur met de opmerkingen uitdrukking 
te geven aan zijn positieve gevoelens over de werk-
houding van verzoeker, het feit dat deze gekoppeld 
werden aan een voor deze werkhouding irrelevant 
gegeven, namelijk verzoekers huidskleur, maakt dat 
deze desalniettemin een negatieve lading kregen.’ 
In deze zaak ging het ook om de vraag of het bedrijf 
op adequate wijze had gereageerd op klachten van 
de zwarte man over discriminerende opmerkingen 
of gedragingen door collega’s. Na meldingen van 
hem over mogelijk discriminerende incidenten had 
de afdeling personeelszaken wel navraag gedaan en 
mensen aangesproken op hun gedragingen, maar 
daarover had, zo gaf het bedrijf toe, niet echt een 
heldere terugkoppeling aan de klager plaatsgevonden. 
In het oordeel onderstreepte het College dat bij de 
uit het gelijkebehandelingsrecht voortvloeiende plicht 
tot zorgvuldige klachtbehandeling ook hoort dat een 
terugkoppeling plaatsvindt aan de klager. Die moet 
kunnen weten wat er met zijn klacht is gebeurd. 
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Een blinde man had een zakelijke rekening en 
maakte om te bankieren gebruik van een app, 
die voor hem toegankelijk was door middel van 
de voice-over functie van zijn telefoon. Nadat hij 
een nieuwe telefoon had aangeschaft bleek dat de 
nieuwe versie van de app nog niet geschikt was voor 
de voice-overfunctie van de smartphone. Volgens 
het College legde de bank niet uit welke bezwaren er 
voor haar bestaan tegen het (voorlopig) beschikbaar 
stellen van de oude app aan gebruikers die, zoals 
de man, voor het regelen van hun bankzaken 
afhankelijk zijn van de voice-overfunctie van hun 
telefoon. Daarom oordeelde het College dat de 
bank verboden onderscheid maakt op grond van 
handicap of chronische ziekte. De bank laat in 
reactie op het oordeel weten de app aan te passen, 
zodat deze weer toegankelijk wordt voor mensen 
met een visuele beperking. (oordeel 2017-104)

Het College oordeelde dat een bedrijf in zoetwaren 
verboden onderscheid op grond van geslacht 
maakte door in een personeelsadvertentie naar 
‘enthousiaste meiden’ te vragen. Het bedrijf laat 
naar aanleiding van het oordeel weten dat het niet 
de bedoeling had om onderscheid te maken. In 
personeelsadvertenties zal de geslachtsaanduiding 
voortaan achterwege worden gelaten. (oordeel 
2018-89)

Themazittingen
Op een themazitting worden meerdere zaken over 
hetzelfde onderwerp behandeld. Doorgaans wordt de 
pers uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de zitting en 
wordt er over het oordeel een nieuwsbericht gepubliceerd. 
Op die manier wordt extra aandacht gegenereerd voor 
onderwerpen waarover het College veel klachten ontvangt
Op 5 april 2018 organiseerde het College een themazitting 
over onderscheid op grond van handicap of chronische 
ziekte. In twee van de vier zaken die daarbij op zitting 
werden behandeld oordeelde het College dat sprake was 
van verboden onderscheid. De oordelen zijn toegelicht in 
een nieuwsbericht.

Het College oordeelde dat een bank verboden 
onderscheid maakte op grond van handicap of 
chronische ziekte door het voor een vrouw, die 
vanwege een verstandelijke beperking onder bewind 
staat, niet mogelijk te maken dat zij een betaalreke-
ning opent. (oordeel 2018-46) 
 

Een man die als gevolg van een handicap afhankelijk 
is van een rolstoel klaagde over de dienstverlening 
door een bemiddelaar van taxivervoersdiensten. Het 
bedrijf voerde overtuigend aan dat het gezien de 
aard van zijn dienstverlening onevenredig belastend 
is om passend vervoer aan te bieden voor mensen 
in een rolstoel. Daarom was geen sprake van 
verboden onderscheid op grond van handicap of 
chronische ziekte. (oordeel 2018-45)

In de publicatie ‘Monitor discriminatiezaken 2018’ geeft 
het College een uitgebreid overzicht van alle cijfers. Deze 
publicatie staat op www.mensenrechten.nl/publicaties. 



Jaarverslag 2018     23   

Klachten tegen het College
Het College voor de Rechten van de Mens vindt het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan 
met de personen die contact met het College hebben. Dat contact vindt zowel plaats in het kader van vragen 
over het brede terrein van de mensenrechten, als over (de mogelijkheid tot) het indienen of de behandeling 
van een verzoek om een oordeel op grond van de gelijke behandelingswetgeving. Het kan daarbij 
voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van het College. Daarom is er een klachtenregeling. 
De doelstelling van de regeling is tweeledig. Enerzijds is het doel klachten naar tevredenheid op te lossen. 
Anderzijds is het doel van klachten te leren en zo nodig wijzigingen in het interne beleid van het College aan 
te brengen.

In 2018 ontving het College 14 klachten, waarvan een drietal tweeledig was. De meeste klachten gaan 
over het feit dat het College niet is ingegaan op een verzoek om een oordeel. Aan de verzoeker is dan 
medegedeeld dat het ingediende verzoek niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is. Het College is bij zijn 
oordelende taak gebonden aan de discriminatiegronden die zijn opgenomen in de Algemene wet gelijke 
behandeling (AWGB). Het kan alleen uitspraak doen in individuele gevallen op het terrein van de gelijke 
behandeling en niet op het gebied van de overige mensenrechten. Een verzoek om een oordeel moet gaan 
over kwesties rondom school, wonen, winkelen, werken, uitgaan of sporten en kan, tenzij de grond ras 
aan de orde is, niet gaan over ‘eenzijdig overheidshandelen’. Dus wel bijvoorbeeld over de gemeente als 
werkgever van een persoon, maar niet over het handelen van een gemeente bij de uitvoering van beleid. 
In zijn reactie op klachten over het niet in behandeling nemen van een verzoek om een oordeel legt het 
College (nogmaals) uit wat zijn mandaat is, dat het in de betreffende gevallen niet de juiste instantie is en 
tot welke instanties de klager zich eventueel wel zou kunnen wenden. 

In 2018 ontving het College wederom meerdere klachten waarbij de klager het oneens was met het oordeel 
zelf. Behalve in het geval van een ‘evidente misslag’, denk aan een feitelijke onjuistheid of verschrijving, 
kan men niet klagen over de inhoud en motivering van oordelen, omdat Collegeleden net als rechters 
eigenstandig (of in meervoudige kamer) een oordeel geven. Dergelijke klachten zijn niet-ontvankelijk. 
Eén klacht werd gegrond verklaard. Deze had betrekking op een kennelijke schrijffout in een oordeel. 
Naar aanleiding van de klacht is de tekst van het oordeel aangepast, zonder dat dit gevolgen had voor de 
inhoudelijke beoordeling van de kwestie waarop het oordeel zag.

Tevens ontving het College zes bejegeningsklachten. Dergelijke klachten worden altijd zorgvuldig 
onderzocht en tevens besproken met de betreffende medewerker dan wel het Collegelid op wie de klacht 
betrekking heeft. Al deze klachten zijn uiteindelijk kennelijk ongegrond verklaard.

Tenslotte kreeg het College een klacht van iemand die het niet eens was met de beslissing om geen 
advies uit te brengen over een bepaald wetsvoorstel. De klager diende tegen deze beslissing een formeel 
bezwaarschrift in. Advies uitbrengen en ook de beslissing om geen advies uit te brengen heeft echter 
geen rechtsgevolgen en valt daarom niet onder de definitie van het begrip besluit artikel 1:3 Algemene wet 
bestuursrecht waarop een beroep werd gedaan. Aan de klager is in dit geval uitgelegd dat het College advies 
kan uitbrengen, maar daartoe niet verplicht is. Het College voert zijn taak in onafhankelijkheid uit en kan 
niet door een belanghebbende worden gedwongen advies over een bepaald wetsvoorstel uit te brengen.

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

Klachten 2018 Aantal

Totaal 14, waarvan 3 tweeledig

Gegrond 1

(Kennelijk) ongegrond 10

Niet-ontvankelijk 6
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Onderzoeken

Het College doet zelf onderzoek of laat externe 
partijen onderzoek doen. In 2018 liepen tien 
onderzoeken.

Toegankelijkheid verkiezingen
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 
heeft het College, net als in 2017, een meldpunt geopend. 
Bij dat meldpunt konden personen met een beperking hun 
ervaringen met de verkiezingen delen met het College. 
148 mensen hebben zo’n melding gedaan. Meldingen 
gingen onder andere over de fysieke toegankelijkheid 
(70 meldingen), hulp in het stemhokje (40 meldingen), 
het stembiljet (16 meldingen) en begrijpelijkheid van 
informatie (11 meldingen). 

Het College heeft de belangrijkste bevindingen uit het 
meldpunt gedeeld met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, de Kiesraad en de Neder-
landse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Het College 
heeft bovendien, op verzoek van de gemeente Utrecht, 

ook de meldingen over die gemeente geanonimiseerd met 
de Utrechtse gemeenteraad kunnen delen. De bevin-
dingen uit het meldpunt zijn voor de Kiesraad één van 
de redenen geweest om zijn standpunt over hulp in het 
stemhokje voor mensen met een verstandelijke beperking 
te herzien.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties verkent de mogelijkheden om het 
verkiezingsproces toegankelijker te maken voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Het College pleit hier 
al enige tijd voor, naar aanleiding van onderzoek dat het 
vorig jaar heeft laten uitvoeren, en is hierover met het 
ministerie in gesprek. De minister heeft aangekondigd dat 
zij in de toekomst wil experimenteren met early voting, 
zodat mensen met een (verstandelijke) beperking op 
een rustig moment ondersteuning kunnen krijgen bij het 
stemmen. Het College blijft met het ministerie in gesprek 
over hoe deze maatregel vorm zal krijgen.



Jaarverslag 2018     25   

Vrijheid van meningsuiting en 
demonstratievrijheid
Het College deed opinieonderzoek naar hoe de bevolking 
aankijkt tegen het recht op een vrije mening en demon-
stratievrijheid in Nederland. Hoewel er veel steun voor 
deze vrijheidsrechten is, is deze ook erg afhankelijk van 
vorm en inhoud. Zo vindt men dat er een groot verschil 
is tussen online en offline je mening uiten, en hangt de 
steun voor het toestaan van een demonstratie heel sterk 
af van de inhoud. Een opvallend grote meerderheid vindt 
dat mensen in Nederland zich te snel gekwetst voelen 
door de mening van anderen. Het College gebruikt 
het rapport ‘Zolang we het maar eens zijn’ om twee 
belangrijke vrijheidsrechten nader toe te lichten en beter 
onder de aandacht te brengen. 

Toegankelijkheid websites
Stichting Accessibility onderzocht in opdracht van het 
College in hoeverre websites van private aanbieders 
van goederen en diensten toegankelijk zijn. Hiervoor 
zijn websites van webwinkels, energiebedrijven en 
reisorganisaties intensief handmatig en semiautomatisch 
op toegankelijkheid gecontroleerd. Ook enquêteerde 
Accessibility e-commerceprofessionals van webshops 
en legde de uitkomsten ter validatie voor aan gebruikers 
met een visuele beperking. Het blijkt dat commerciële 
sites nog veel toegankelijkheidsproblemen kennen. In 
2018 is er geen verbetering zichtbaar ten opzichte van 
eerdere metingen uit 2016. Bovendien wordt er nog 
weinig urgentie gevoeld om digitale toegankelijkheid te 
verbeteren. Het College riep de overheid op om duidelijke 
afspraken te maken met bedrijven om websites toeganke-
lijk te krijgen.

Effectieve interventies bij werving en  
selectie
Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 
2013 de literatuurstudie ‘De juiste persoon op de juiste 
plaats’ uitgebracht. Daarin werd aandacht besteed aan 
de invloed van impliciete stereotypen op de kans om te 
discrimineren bij de werving en selectie. Het SCP heeft 
veel onderzoek gedaan naar de omvang van discriminatie 
bij de werving en selectie. Beide partijen hebben besloten 

om samen te werken aan vervolgonderzoek, zodat 
werkgevers die iets aan discriminatie willen doen daar 
handvatten voor krijgen. In dit onderzoek wordt gekeken 
welke interventies werkgevers kunnen implementeren om 
discriminatie in het sollicitatieproces tegen te gaan. Deze 
samenwerking is in oktober opgestart en loopt in 2019 
door. Het onderzoeksrapport zal in 2019 verschijnen.
Het onderzoek sluit goed aan bij het programma VIA3 bij 
het ministerie van Sociale Zaken. Daarbij zijn meerdere 
projecten gestart die de integratie van mensen met een 
migratieachtergrond op de arbeidsmarkt moeten bevor-
deren. Onderdeel daarvan is het in de praktijk testen van 
interventies bij werkgevers die discriminatie bij de werving 
en selectie kunnen voorkomen/verminderen.

3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/16/ 

 kamerbrief-voortgangsrapportage-verdere-integratie-op-de-arbeids  

 markt-via-vierde-kwartaal-2018
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Onderzoek leeftijdsdiscriminatie 
vacatureteksten
Discriminatie op grond van leeftijd staat toegang tot werk 
in de weg. Het afwijzen op leeftijd kan zich in alle fasen 
van de werving en selectie voortdoen, startend bij de 
werving door middel van een advertentietekst. 
In juli 2018 bracht het College in samenwerking met de 
VU een onderzoek naar leeftijdsdiscriminatie in vacature-
teksten uit. In dit onderzoek werden bijna alle online 
vacatures (95%) die in 2017 verschenen geanalyseerd. 
Dat betekent dus niet alleen die op banensites, maar ook 
de vacatures die op andere online kanalen verschenen, 
bijvoorbeeld via de website van de organisaties die de 
vacature uitzetten. Deze vacatures werden automatisch 
geanalyseerd op leeftijdsdiscriminatie. Hieruit bleek dat 
er 40.000 tot 60.000 vacatures in 2017 zijn verschenen 
die verboden onderscheid maakten naar leeftijd. Dit 
onderzoek heeft veel aandacht in de media gekregen, 
hetgeen kan bijdragen aan verdere bewustwording 
en preventie van dit type discriminatie. Nederlandse 
ouderen ervaren even vaak discriminatie als ouderen in 
andere (Europese) landen. In vergelijking met andere 
discriminatie gronden wordt discriminatie op grond van 
leeftijd echter relatief weinig erkend: op andere gronden 
erkent Nederland vaker dan andere landen dat er discrimi-
natie op voorkomt (Eurobarometer, 2015). 

In een aanvullend onderzoek zijn vacatures voorgelegd 
aan respondenten waarin wordt gekeken in hoeverre 
leeftijdsonderscheid in een vacaturetekst ook daadwer-
kelijk afschrikt om te solliciteren. Dat bleek bij oudere 
werkzoekenden ook echt het geval: leeftijdsdiscriminatie 
heeft meer effect op de intentie te solliciteren dan 
bijvoorbeeld reisafstand en salaris. Dit benadrukt het 
belang van discriminatievrije vacatureteksten.
 
Uit de uitkomsten van het eerste onderzoek bleek dat een 
relatief klein aantal bedrijven verantwoordelijk was voor 
een groot deel van de onderscheid makende vacatures. 
Daarom zijn met die bedrijven gesprekken gevoerd. 
Daarin is besproken welke vacatureteksten verboden 
onderscheid naar leeftijd bevatten en hoe dit in het 
vervolg kan worden voorkomen. Het College wil in 2020 
opnieuw onderzoek doen naar de vacatures die in 2019 
zijn verschenen om te zien of deze aanpak echt heeft 
geholpen om leeftijdsdiscriminatie bij vacatureteksten 
tegen te gaan.

Methodenvergelijking 
mensenrechteneducatie
Het College heeft in 2018 een beperkt onderzoek laten 
uitvoeren naar overeenkomsten en verschillen tussen 
mensenrechteneducatie, burgerschapsonderwijs en 
een aantal bekende lesmethoden in het primair en 
voortgezet onderwijs. Het onderzoek heeft een viertal 
vergelijkingsmatrixen opgeleverd. Deze zijn van nut voor 
het verder verscherpen van de boodschap(pen) over de 
toegevoegde waarde van mensenrechteneducatie voor het 
burgerschapsonderwijs en enkele lesmethoden. 

Geweld tegen vrouwen met een beperking
Het College heeft Regioplan een verkennend onderzoek 
laten uitvoeren naar geweld tegen vrouwen en meisjes 
met een beperking. Wordt in beleid en praktijk rekening 
gehouden met de extra risico’s die meisjes en vrouwen 
met een beperking lopen om slachtoffer te worden van 
geweld? Zowel het VN-verdrag handicap als het Verdrag 
van Istanbul bevatten daarover verplichtingen. Het 
onderzoek bestond uit een beleidsanalyse van relevante 
wet- en regelgeving, deskresearch naar relevante beleids-
interventies, een bijeenkomst en interviews met experts 
en betrokkenen uit beleid en praktijk.
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Uit het onderzoek blijkt dat er in beleid en praktijk 
doorgaans weinig specifieke aandacht is om geweld tegen 
meisjes en vrouwen met een beperking te voorkomen 
of aan te pakken. Er is beperkt zicht op de extra risico’s 
voor deze groep. Beleid voor mensen met een beperking 
en beleid over geweld tegen vrouwen raken elkaar nog 
weinig. Bovendien worden meisjes en vrouwen met een 
beperking nog nauwelijks betrokken bij het beleid, terwijl 
het VN-verdrag handicap daar wel toe verplicht. Alleen 
op het terrein van seksueel geweld wordt het snijvlak 
gevonden.
Het onderzoek geeft handvatten voor beleid en praktijk 
om meisjes en vrouwen met een beperking daadwerkelijk 
beter tegen geweld te beschermen en zo hun veiligheid 
te vergroten. In het voorjaar van 2019 organiseert het 
College een bijeenkomst waarin de uitkomsten van het 
onderzoek en mogelijkheden van concrete verbeteringen 
met betrokkenen en belanghebbenden uit het veld worden 
besproken.

Monitor Discriminatiezaken 2017
In april 2018 werd de tweede editie van de Monitor Dis-
criminatiezaken gepubliceerd. Ditmaal over het jaar 2017. 
De monitor biedt een uitgebreid overzicht van alle cijfers 
over ontvangen vragen en meldingen bij de front-office 
en de resultaten in het oordelenproces. Bijvoorbeeld over 
de grond van de klachten die binnen zijn gekomen bij 
het College en over de maatregelen die genomen worden 
nadat het College tot een oordeel is gekomen. Ook wordt 
er een schets gegeven van de belangrijke trends op basis 
van de gegevens sinds 2012. In de Monitor Discriminatie-
zaken 2017 werden daarnaast twee belangrijke ontwikke-
lingen uitgelicht: cijfers over zwangerschapsdiscriminatie 
en over discriminatie vanwege handicap of chronische 
ziekte. Door de gegevens die het College verzamelt op 
een toegankelijke manier te presenteren biedt de Monitor 
inzicht in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op 
het gebied van discriminatie.

Indicatoren VN-verdrag handicap
Het College heeft onderzoek gedaan naar de participatie 
van mensen met een beperking op het gebied van 
wonen, deel uitmaken van de maatschappij, onderwijs 
en werk. Hiervoor heeft het 37 kwantitatieve indicatoren 
ontwikkeld. Mede aan de hand van deze indicatoren kan 
worden bepaald of er vooruitgang wordt geboekt bij het 
implementeren van het VN-verdrag handicap.

Het CBS en het Nivel hebben de indicatoren over het 
jaar 2016 gemeten. Aan de hand hiervan heeft het 
College het rapport ‘Inzicht in inclusie II’ opgesteld. 
Eén van de conclusies uit dit rapport is dat mensen 
met een lichte of matige verstandelijke beperking lang 
niet altijd zelf kunnen kiezen hoe zij willen wonen. Dit 
terwijl eigen regie een belangrijk grondbeginsel is uit het 
VN-verdrag handicap. Mensen met een beperking staan 
ook op achterstand als het gaat om deelname aan de 
samenleving, een ander grondbeginsel uit het verdrag. 
Zo maken sommige groepen mensen met een beperking 
minder gebruik van buurtvoorzieningen dan de algemene 
bevolking. Verder blijkt dat het regulier onderwijs minder 
goed toegankelijk is voor kinderen met een verstandelijke 
of psychische beperking dan voor kinderen van de 
algemene bevolking. Mensen met een beperking hebben 
ook minder vaak een betaalde baan dan de algemene 
bevolking.

Voor sommige indicatoren is geen informatie beschikbaar 
over bepaalde groepen mensen met een beperking. Met 
name over mensen met een zintuigelijke beperking en 
over mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
is weinig informatie beschikbaar. Eén van de conclusies 
uit het rapport is dat ook over deze groepen informatie 
beschikbaar moet komen. Een deel van de bevindingen uit 
dit onderzoek zijn opgenomen in de monitoringsrappor-
tage over het VN-verdrag handicap 2018.

Klanttevredenheidsonderzoek
In 2018 startte het College de voorbereidingen voor de 
uitrol van een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek 
(KTO). Aanleiding voor de invoering van een KTO is een 
aanbeveling uit de zbo-evaluatie van 2017. Het onderzoek 
richt zich op de ervaringen van verzoekers en verwerende 
partijen in de gevolgde oordelenprocedure bij het College. 
Alle betrokkenen bij de vanaf januari 2019 ingediende 
en afgeronde verzoeken om een oordeel, ontvangen 
automatisch een uitnodiging tot (geanonimiseerde) 
deelname aan het KTO. Het instrument wordt ingezet om 
de kwaliteit van de dienstverlening te bestendigen en waar 
nodig te verbeteren.
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Uitgelicht 

Pride 2018:  
LHBTI-rechten zijn mensenrechten
Het College nam in 2018 voor het eerst actief deel aan de Pride (jaarlijks event voor LHBTI-emancipatie) in 
Amsterdam (28 juli - 5 augustus) met de leuzen ‘IEDEREEN heeft mensenrechten’ en ‘IEDEREEN=zichzelf ’.  

Voorzitter, Collegeleden, medewerkers en genodigden (‘helden’ op het terrein van LHBTI-emancipatie) 
namen deel aan negen events: o.a. een eigen conferentie (met 150 deelnemers), de Pride Walk/Park, een 
bijeenkomst voor buitenlandse activisten en de Canal Parade. 

Het motto van het College ‘LHBTI-rechten zijn mensenrechten’ werd in tekst (o.a. speeches en interviews 
van de voorzitter van het College) en beeld (banieren, kaarten) weergegeven. Op de conferentie werd de 
inzet van het College voor LHBTI-rechten en de meerwaarde van de mensenrechtenbenadering besproken 
en zichtbaar gemaakt. De voorzitter riep de Nederlandse overheid op tot verbetering van de wetgeving voor 
gelijke rechten van LHBTI’s en van de aanpak van hun veiligheid.

Deze activiteiten hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van het College op het terrein van LHBTI-
rechten. Het publiek reageerde positief en deed mee aan de actie ‘stuur een kaartje naar je eigen 
LHBTI-held’. In de periode van de Pride wisten meer mensen het College te vinden voor meldingen. De 
naamsbekendheid heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan het grote aantal meldingen (ruim 400) die begin 
2019 binnenkwamen over de zogenaamde Nashville-verklaring.
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Rapporteren

Het College rapporteerde in 2018 aan drie  
VN-instanties, aan twee instanties van de Raad van 
Europa en aan de Nederlandse regering.   

Jaarlijkse rapportage Mensenrechten in 
Nederland 2017
De Jaarlijkse rapportage 2017 is deels in de verslagperiode 
geschreven en verscheen in juni 2018. Mede vanwege het 
vijfjarig bestaan van het College is gekozen voor een opzet 
waarbij voor tien thema’s trends over vijf jaar onder de 
loep zijn genomen. Daarmee gaf de rapportage een beeld 
van de stand van zaken over burgerrechten en politieke 
rechten, en economische, sociale en culturele rechten. 
Uit de analyse van de verschillende stukken kwam de 
overkoepelende trend naar voren dat de overheid lijkt uit 
te gaan van de ondergrens als het gaat om de naleving 
van economische en sociale rechten. Omdat de overheid 
steeds meer zelfredzaamheid van burgers verwacht, 
staat het sociale vangnet onder druk. Tegelijkertijd lijkt 
de overheid bij vrijheidsrechten, zoals de vrijheid van 
godsdienst en de demonstratievrijheid, verder te gaan 
dan strikt noodzakelijk in het beperken van deze rechten. 
De rapportage mondt uit in concrete aanbevelingen voor 
beleid op de verschillende terreinen. 

Mensenrechten in Caribisch Nederland
Het College is in 2018 tweemaal op bezoek geweest in 
Caribisch Nederland. Het tweede bezoek, in juni, had twee 
doelen: enerzijds signalen ophalen over de status van de 
mensenrechten in Caribisch Nederland, met bijzondere 

aandacht voor het thema armoede, en anderzijds 
bewustwording bevorderen van mensenrechten en van 
de rol van het College. Op basis van het bezoek heeft 
het College een viertal aandachtspunten geformuleerd: 
het vaststellen van een sociaal minimum, verbetering 
van de huisvesting, aanpakken van huiselijk geweld en 
het instellen van een onafhankelijk juridisch loket. Deze 
punten heeft het College onder de aandacht gebracht bij 
de verantwoordelijke ministeries. 

OHCHR Youth report Netherlands
Het College heeft een rapport ingediend bij de VN Hoge 
Commissaris voor de Rechten van de Mens ten behoeve 
van een studie over de mensenrechten van jongeren. Het 
besteedt daarin onder meer aandacht aan de problemen 
van zwerfjongeren en jongeren met een beperking. Het 
College gaat ook in op initiatieven van de overheid om de 
problemen van jongeren aan te pakken. 

Europese Commissie tegen Racisme en 
Intolerantie (ECRI)
Het College heeft een schriftelijke bijdrage gestuurd aan 
de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie 
(ECRI). In de brief informeerde het College ECRI over een 
aantal ontwikkelingen in Nederland, onder andere op het 
gebied van arbeidsmarktdiscriminatie, de situatie van 
woonwagenbewoners en de oordelen van het College. 
Een delegatie van het College sprak met ECRI tijdens zijn 
bezoek aan Nederland in de zomer van 2018. Publicatie 
van ECRI’s rapportage met aanbevelingen aan de Neder-
landse regering wordt in 2019 verwacht.
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Verdrag tegen foltering (CAT)
Het College heeft in oktober 2018 een rapportage over 
implementatie van het VN-Verdrag tegen foltering en 
andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling 
of bestraffing (CAT) aan het toezichthoudend comité 
gestuurd. Het College adresseerde verschillende 
ontwikkelingen in de rapportage, zoals huiselijk geweld 
en geweld tegen vrouwen, onafhankelijk toezicht op 
vrijheidsbeneming, de situatie van migranten en het 
gebruik van stroomstootwapens door de politie. 
In november sprak het College met het comité over 
de rapportage en de implementatie van het verdrag in 
Nederland. Mede op basis hiervan heeft het comité 
aanbevelingen gedaan aan Nederland. De Nederlandse 
regering moet in december 2019 het comité informeren 
over de voortgang van de implementatie van drie van die 
aanbevelingen.

Verdrag van Istanbul
Op 1 maart 2016 is het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het Verdrag 
van Istanbul, voor Nederland in werking getreden. In 
september 2018 leverde de regering haar eerste rappor-
tage in bij de toezichthoudende commissie, de Group 
of Experts on Action against Violence against Women 
and Domestic Violence (GREVIO). Het College heeft in 
november 2018 een eigen rapport ingediend bij GREVIO. 
Het College laat in deze bijdrage zien dat Nederland 
weliswaar veel doet, vooral op het terrein van huiselijk 
geweld, maar dat er ook nog veel te verbeteren valt. 

VN-verdrag handicap
Het College heeft eind 2018 zijn tweede monitorings-
rapportage over het VN-verdrag handicap uitgebracht. 
Dit rapport laat zien hoe het twee jaar na de goedkeuring 
van het verdrag staat met de rechten van personen met 
een beperking in Nederland. Het rapport is gericht aan 
het VN-comité dat toezicht houdt op de implementatie 
van het verdrag. Het bestrijkt bijna alle onderwerpen 
die in het verdrag aan bod komen. Het College heeft 
het plan van aanpak, de selectie van onderwerpen en 
het concept rapport aan stakeholders voorgelegd. Het 
College signaleert in het rapport een aantal positieve 
ontwikkelingen en benoemt zijn zorgpunten. In het 
rapport staan suggesties voor vragen die het Comité 
voor de rechten van personen met een handicap aan 
Nederland zou kunnen stellen. Het is nog niet bekend 
wanneer het Comité met Nederland in dialoog gaat over 
de implementatie van het VN-verdrag handicap. Het 
rapport van het College heeft geleid tot Kamervragen. Het 
College heeft met minister de Jonge van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport gesproken over het rapport.

Follow-upbijeenkomst IVESCR
Op 1 juni 2018 organiseerde het College samen met 
het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten 
(NJCM) een bijeenkomst over de naleving van de 
aanbevelingen die het VN-Comité inzake Economische, 
Sociale en Culturele Rechten een jaar eerder aan 
Nederland had gedaan. Beleidsmakers en mensen 
uit de praktijk zijn samen nagegaan hoe deze rechten 
een grotere rol kunnen spelen bij de totstandkoming 
van wetgeving en beleid en in de rechtspraak. De aan-
bevelingen over de afdwingbaarheid van economische, 
sociale en culturele rechten, arbeidsparticipatie van 
mensen met een beperking en huisvesting stonden 
centraal. 
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Uitgelicht 

MensenrechtenMens
Op 10 december 2018 is de eerste MensenrechtenMens bekend gemaakt. De MensenrechtenMens is 
een mensenrechtenprijs voor mensen die zich in het dagelijkse leven inzetten voor mensenrechten in 
Nederland. Vaak duiden ze dat werk overigens zelf niet als mensenrechtenwerk. De prijs is dan ook deels 
bedoeld om bewustwording over mensenrechten in het dagelijkse leven te vergroten. Daarnaast heeft de 
prijs tot doel mensen die zich dagelijks, deels kosteloos, inzetten voor Mensenrechten, extra steun te geven. 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Elk jaar zal in het teken staan van een specifiek thema en/of recht. 
Voor de eerste editie is gekozen voor het thema dak- en thuisloosheid en het recht op behoorlijke 
huisvesting. Mensen en organisaties zijn gevraagd anderen (of zichzelf) te nomineren voor deze prijs. 
Dit heeft geleid tot 34 unieke nominaties. Een jury van twee externen en drie mensen verbonden aan het 
College heeft hier vervolgens drie mensen/organisaties uit gekozen, te weten Beau van Erven Dorens, 
Edo Paardekooper Overman en de Straatdokters. Hun werk en hun boodschap zijn op film gezet, en in de 
aanloop naar 10 december veelvuldig onder de aandacht gebracht van de media. In de sociale media is 
volop gespeculeerd over de winnaar. Eén van de genomineerden (Straatdokters, Marcel Slockers en Igor 
van Laere) gaf aan dat alleen al deze zichtbaarheid impact heeft gehad op de effectiviteit van hun lobby over 
toegang tot zorg voor onverzekerden. Op 10 december is, in aanwezigheid van een 160-tal mensen uit heel 
veel verschillende netwerken (onder andere gericht op mensenrechten en op de problematiek van dak- en 
thuisloosheid), bekend gemaakt wie zich uiteindelijk MensenrechtenMens mocht noemen. 

Na juryberaad is de keuze gevallen op Edo Paardekooper. De 70-jarige ervaringsdeskundige Edo 
Paardekooper Overman zet zich al jaren in voor dak- en thuisloze mensen, verslaafden en GGz-cliënten, 
zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij betrekt deze doelgroep als ervaringsdeskundigen bij het 
veranderen van beleid en gaat hierover in gesprek met bewindspersonen en beleidsmakers. Hij geeft zo een 
stem aan dak- en thuisloze mensen, ook bij beleidsvorming.

Meer informatie: www.mensenrechten.nl/mensenrechtenmens2018

www.mensenrechten.nl/mensenrechtenmens2018
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Adviseren

In 2018 bracht het College tien adviezen uit aan 
ministers, staatssecretarissen en overheidsinstan-
ties. Ook informeerde het College het parlement 
in 19 brieven over verschillende belangrijke 
onderwerpen en ontwikkelingen op het gebied van 
mensenrechten.

Gedwongen zorg thuis
Na een wetgevingstraject van ruim negen jaar zijn op 
23 januari 2018 de wetsvoorstellen ‘Wet verplichte ggz’ 
en ‘Wet zorg en dwang’ aangenomen door de Eerste 
Kamer. Beide wetten worden van kracht per 1 januari 
2020. De wetten maken ook vrijheidsbeperkende en 
dwangmaatregelen buiten een zorginstelling mogelijk, 
bijvoorbeeld bij de patiënt thuis, onder toezicht van 
zorgverleners. De regels hiervoor worden nader uit gewerkt 
in aparte besluiten: het Besluit verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Bvggz) en het Besluit zorg en dwang 
psycho geriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten 
(Bzd).

Het College voor de Rechten van de Mens schreef 
een advies aan de betrokken bewindslieden bij de 
internetconsultatie over deze besluiten, met het verzoek 
om enkele punten bij de regelgevingsprocedure in 
overweging te nemen. Deze punten gingen over veiligheid 
en haalbaarheid van dwang in de thuissituatie en over 
de verantwoordelijkheid voor het toezicht. De Vaste 
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) bevroeg de minister van VWS ook over deze 
aspecten. Deze meent dat zorgpartijen zelf deze aspecten 
in richtlijnen en handreikingen nader moet regelen. 
Zowel Eerste als Tweede Kamer gingen vervolgens in de 
laatste procedurevergaderingen van 2018 akkoord met 
de ontwerpbesluiten. Deze gingen begin 2019 naar de 
Raad van State voor advisering. Naar verwachting worden 
het nadere rapport en de besluitvorming in het eerste 
kwartaal van 2019 afgerond.
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Wet Invoering Extra Geboorteverlof 
(WIEG) 
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
opende in februari 2018 een internetconsultatie voor de 
Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet 
breidt het verlof van partners bij de geboorte van een 
kind uit van twee dagen naar een week volledig betaald 
verlof (100%). Daarbij komt het recht op vijf weken deels 
betaald verlof (70%). Het College toetste het voorstel aan 
relevante mensenrechtelijke bepalingen waarin de gelijke 
rechten van mannen en vrouwen op een goede balans 
tussen werk en gezinsleven zijn vastgelegd. In grote lijnen 
voldoet de wet aan de verplichtingen van Nederland 
onder genoemde mensenrechtenverdragen. Wel beveelt 
het College aan de wet nauwlettend te monitoren. Op 2 
oktober 2018 is de wet door de Tweede Kamer aangeno-
men, op 13 november 2018 door de Eerste Kamer.

Ambtsinstructie voor de politie 
In juli 2018 heeft het College in internetconsultatie 
gereageerd op de conceptwijziging van de Ambtsinstruc-
tie voor de politie. Deze instructie geeft verdere invulling 
aan artikel 7 van de Politiewet 2012, dat een gewelds-
monopolie toekent aan politieambtenaren. Volgens het 
College is het huidige voorstel voor de Ambtsinstructie 
politie vanuit een mensenrechtelijk perspectief onvol-
doende. In het voorstel zou een duidelijke juridische 
begrenzing van het geweldsmonopolie moeten worden 
opgenomen. Verder moeten er scherpere eisen komen 
voor het gebruik van het stroomstootwapen, en moeten 
er verschillende criteria gaan gelden voor de verschillende 
gebruikswijzen van dit wapen. Tot slot wil het College dat 
het gebruik van geweldtechnieken zonder middelen ook 
wordt opgenomen in de Ambtsinstructie.

Modernisering Wetboek van 
Strafvordering
Het College heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid 
geadviseerd over de modernisering van het Wetboek van 
Strafvordering (boek 3 t/m 6). In zijn advies besteedde het 
College specifiek aandacht aan de positie van mensen met 
een beperking in het strafproces. Het College adviseerde 
onder andere over het (h)erkennen van een beperking, het 
aanpassen van communicatie richting verdachten, slacht-
offers of getuigen met een beperking en het bieden van 
ondersteuning als de betrokkene daar behoefte aan heeft.

De Universiteit Leiden heeft het advies voorbereid. 
Het College en de Universiteit Leiden hebben een 
expertmeeting georganiseerd, waar onder andere rechters, 
advocaten, wetenschappers en medewerkers van het 
OM en de politie aanwezig waren. Zij deelden hun 
ervaringen over de huidige situatie van mensen met een 
beperking in het strafproces en hun ideeën om die positie 

in het nieuwe Wetboek van Strafvordering waar nodig te 
verbeteren. 

De minister van Justitie en Veiligheid legt de concept-
wetgeving in februari voor advies voor aan de Raad van 
State, voordat hij deze eind 2019 of begin 2020 naar de 
Tweede Kamer stuurt.

Wetsvoorstel gegevensdeling door 
samenwerkingsverbanden
Op 6 juli 2018 opende minister Dekker de internetconsul-
tatie voor de Wet Gegevensdeling door Samenwerkings-
verbanden (WGS). Deze wet roept een kader in het leven 
waarbij door de minister aangewezen samenwerkings-
verbanden tussen overheidsdiensten en private partijen 
onderling gegevens over burgers uit kunnen wisselen. 
Dit kan nodig zijn in het kader van bestrijding van onder 
andere georganiseerde criminaliteit, maar ook van fraude. 
Waar daar nu ad hoc afspraken voor gemaakt worden 
roept de WGS één regime in het leven dat die uitwisseling 
juridisch vormgeeft. Verdere uitwerking van de WGS vindt 
plaats via Algemene Maatregelen van Bestuur.

In het advies heeft het College aangegeven dat het op 
zichzelf wel het nut inziet van een wettelijke inkadering 
van gegevensdeling, maar dat de voorgestelde WGS een 
veel te algemeen regime bevat dat niet voldoet aan het 
mensenrechtelijk kader. De criteria op basis waarvan 
gegevens volgens de WGS mogen worden uitgewisseld 
zijn te algemeen, en bevatten te weinig waarborgen tegen 
willekeur. Daarnaast legt de wet te veel macht bij de 
minister door alle verdere specificaties over te laten aan 
AMvBs, en bevat het geen duidelijke termijnen voor het 
bewaren en weer verwijderen van de informatie.

Wetsvoorstel gelijke beloning mannen en 
vrouwen
In maart presenteerden de SP, GroenLinks, Pvda en 
50PLUS het wetsvoorstel ‘Wet gelijke beloning mannen 
en vrouwen’ om ongelijke beloning van mannen en 
vrouwen tegen te gaan. In deze wet worden organisaties 
met meer dan vijftig werknemers verplicht aan te tonen 
dat bij hen sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. In 
de daaropvolgende internetconsultatie heeft het College 
een advies over dit wetsvoorstel gegeven. Het College 
onderkent hierin de noodzaak om de verplichting om gelijk 
te belonen beter te handhaven. Daarnaast adviseert zij op 
basis van eigen onderzoek o.a. over de manier waarop de 
verantwoordelijkheid van werkgevers beter ingericht kan 
worden. Naar aanleiding van het initiatief wetsvoorstel 
is een hoorzitting georganiseerd in de Tweede Kamer 
waaraan het College heeft deelgenomen. In aanloop van 
deze hoorzitting heeft het College een position paper 
geschreven.
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Advies diabeteszorg in het onderwijs
De Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school vroeg 
het College een advies uit te brengen over diabeteszorg in 
het onderwijs. De stichting wilde weten welke verantwoor-
delijkheden schoolbesturen hebben op het gebied van het 
organiseren en verlenen van diabeteszorg aan leerlingen. 
In het advies geeft het College aan dat schoolbesturen 
op grond van de WGBH/CZ de verplichting hebben om 
te onderzoeken welke aanpassingen getroffen kunnen 
worden, zodat wordt toegewerkt naar de algemene 
toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen met 
diabetes. Het op voorhand uitsluiten van (zorg aan) 
leerlingen met diabetes, zonder onderzoek te doen 
naar de individuele omstandigheden, leidt tot verboden 
onderscheid in de zin van de WGBH/CZ.

Advies inzake het woonwagen- en 
standplaatsenbeleid 
Begin 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) het College gevraagd haar te 
adviseren bij het formuleren van een nieuw woonwagen- 
en standplaatsenbeleid voor woonwagens voor 
gemeenten. Dit moet de Handreiking voor gemeenten 
(2006) vervangen, dat beleidsopties bevat die strijdig zijn 
met het discriminatieverbod en andere mensenrechten 
van woonwagenbewoners. Voor de totstandkoming 
van het advies heeft het College gesproken met diverse 
vertegenwoordigers van woonwagenbewoners. In zijn 
Advies Inzake het woonwagen- en standplaatsenbeleid 
dat het College heeft uitgebracht aan de minister van 
BZK in maart 2018, geeft het College aanwijzingen hoe 
gemeenten en woningcorporaties hun beleid in over-
eenstemming kunnen brengen met mensenrechten en 
gelijkebehandelingswetgeving. Daartoe heeft het College 
in zijn advies actuele wettelijke (verdrags)bepalingen en 
jurisprudentie toegankelijk gemaakt voor lokale bestuur-
ders en woningcorporaties, die praktische handvatten 
voor implementatie krijgen geboden. Zij zijn verplicht het 
woonwagenleven in familieverband te beschermen en te 
faciliteren.

Het advies van het College is overgenomen door de 
minister van BZK, in de vorm van een nieuw Beleidskader 
voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid 
(juli 2018). Het College heeft zijn advies en de mensen-
rechtelijke uitgangspunten waaraan overheidsbeleid 
moet voldoen toegelicht op een bijeenkomst met 
tientallen gemeenten. Het advies van het College heeft 
inmiddels beslag gekregen in overheidsbeleid. Vanwege 
decentrale uitvoering van het standplaatsenbeleid is het 
vervolgens zaak dat gemeenten over deze beleidswijziging 
worden geïnformeerd en dit beleid implementeren. Dit 
kost enige tijd, maar hiertoe zijn al stappen genomen. 
Veel gemeenten hebben er een begin mee gemaakt, 

en zijn bijvoorbeeld begonnen met het peilen van de 
woonbehoefte van woonwagenbewoners (in verband 
met het aanbieden van voldoende standplaatsen) of het 
openen van een wachtlijst. Ook hebben vier gemeenten 
en twee wooncorporaties die in 2018 een negatief oordeel 
van het College kregen over hun standplaatsenbeleid 
(‘uitsterfbeleid’, onvoldoende/ongelijkwaardig aanbod van 
standplaatsen), naar aanleiding daarvan aangekondigd 
hun standplaatsenbeleid aan te gaan passen of te 
herijken. Die aanpassing bestaat voornamelijk uit het 
doen van een inventarisatie van de woonbehoeften van 
woonwagenbewoners. Afhankelijk daarvan zal over wel 
of niet uitbreiding van het aantal standplaatsen worden 
besloten. 

Unequal pay University of Women Europe
In 2016 diende de University of Women een klacht in bij 
het Europees comité voor sociale rechten over ongelijke 
beloning. Ter ondersteuning van deze klacht heeft 
Equinet, de organisatie van gelijke behandelingsinstituten 
in Europa, het College dit jaar gevraagd om informatie te 
leveren over Nederlandse situatie. In zijn advies beschrijft 
het College zowel de loonkloof als ongelijke beloning 
(en het verschil hiertussen) in Nederland. Hoewel de 
verplichting om gelijk te belonen in Nederland al decennia 
geleden wettelijk is vastgelegd, worden vrouwen in de 
praktijk voor hetzelfde werk nog steeds gemiddeld minder 
betaald dan mannen. Op basis hiervan concludeert het 
College dat op dit onderwerp meer actie nodig is.

Aanpassing wet Kinderopvang
De Tweedekamerfractie van D66 heeft het College 
gevraagd advies uit te brengen over een concept-
wetsvoorstel. Met het voorstel wilden de opstellers de 
Wet kinderopvang wijzigen om het mogelijk te maken dat 
een kinderopvangcentrum kinderen toegang weigert als 
zij niet zijn gevaccineerd en ouders te informeren over de 
aanwezigheid van niet-ingeënte kinderen in kindercentra. 
Het College gaat in zijn advies in op vragen die rijzen 
over verenigbaarheid van het conceptwetsvoorstel met 
de Algemene Wet Gelijke Behandeling, mede in het licht 
van het recht op vrijheid van godsdienst en het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Brieven aan het parlement in 2018
Het College informeerde het parlement met de volgende 
negentien brieven:
1. Brieven aan de minister voor Rechtsbescherming en 

de minister van Economische Zaken en Klimaat over 
nieuw schadeprotocol Groningen (15-02-2018).

2. Brief aan de Tweede Kamer over Wmo, Mantelzorg, 
Maatschappelijke opvang en Hulpmiddelenbeleid 
(13-03-2018).

3. Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werk-
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gelegenheid over internetconsultatie voor de Wet 
Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) (29-03-2018).

4. Brief aan de Tweede Kamer t.b.v. het verza-
meloverleg kindermishandeling, geweld in 
afhankelijkheidsrelaties (GIA) en slachtoffers 
loverboys (29-03-2018).

5. Brief aan de Tweede Kamer met reactie van College 
op Emancipatienota 2018-2021 (04-04-2018).

6. Brief aan de Tweede Kamer over Hoofdlijnennotitie 
Loondispensatie Participatiewet (12-04-2018).

7. Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties over Meldpunt onbeperkt 
stemmen (23-04-2018).

8. Brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over vaststelling sociaal minimum 
Caribisch Nederland (29-05-2018).

9. Brief aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie 
t.b.v. algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting 
(05-06-2018).

10. Brief aan de Tweede Kamercommissie VWS over 
maatschappelijke opvang (11-06-2018).

11. Brief aan de Eerste Kamer over wetsvoorstel Gedeelte-
lijk verbod gezichtsbedekkende kleding (12-06-2018).

12. Brief aan de Tweede Kamercommissie VWS over 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
(19-06-2018).

13. Brief aan de Tweede Kamercommissie SZW t.b.v.  
algemeen overleg arbeidsmarktbeleid (22-06-2018).

14. Brief aan de Tweede Kamercommissie Binnenlandse 
Zaken t.b.v. algemeen overleg kiesrechtzaken  
(27-06-2018).

15. Brieven aan de staatssecretaris van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid en de Tweede Kamercommissie 
Koninkrijksrelaties over ijkpunt bestaanszekerheid 
met oog op algemeen overleg over bestaansminimum 
Caribisch Nederland (28-08-2018).

16. Brief aan de Tweede Kamercommissie voor 
Binnenlandse Zaken met input voor het algemeen 
overleg over de Nationale Woonagenda 2018-2021 
(24-09-2018).

17. Brief aan de Eerste Kamercommissie Koninkrijksrela-
ties (KOREL) met input sociaal minimum in Caribisch 
Nederland (11-10-2018).

18. Brief aan de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid met reactie implementatieplan 
arbeidsmarktdiscriminatie (30-11-2018) .

19. Brief aan de Tweede Kamercommissie voor Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport met input algemeen 
overleg over maatschappelijke opvang (18-12-2018).
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Uitgelicht 

Het College en Agenda 2030
Omdat door de overheid, het bedrijfsleven en de VN toezichthoudende organen steeds grotere nadruk 
wordt gelegd op de Sustainable Development Goals (SDGs), deed het College in 2018 intern onderzoek 
naar de relatie tussen de SDGs en mensenrechten. Daarbij zijn de werkzaamheden en publicaties van 
het College waar mogelijk gekoppeld aan de verschillende doelen en targets. Het doel was inzichtelijk te 
maken hoe de SDGs zich verhouden tot het werk van het College en waar er kansen liggen om het werk van 
het College verder onder de aandacht te brengen. Op basis van het onderzoek zal het College in 2019 een 
onafhankelijke onderdeel schrijven van de jaarlijkse SDG-rapportage van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, en daarin de rol van mensenrechten bij de implementatie van de SDGs in Nederland verduidelijken. 
Het College beoogt in 2019 het verband tussen beide inzichtelijk te maken en concreet mee te werken aan 
het behalen van de doelen in de Nederlandse context.

Ook werd in nationaal en internationaal verband samengewerkt op het gebied van de SDGs. Zo is 
op nationaal niveau gesproken met actoren als het ministerie van Buitenlandse Zaken, het CBS en 
onderzoeksbureaus. In de internationale context was het College betrokken bij verschillende bijeenkomsten 
en werkgroepen gericht op de SDGs binnen de overlegstructuren voor nationale mensenrechteninstituten 
ENNHRI en GANHRI. Tot slot is het College gevraagd deel uit te maken van de landelijke alliantie voor SDG 
1 en werkt het daarin vanuit mensenrechtelijk perspectief mee aan een halvering van armoede in Nederland 
in de periode tot 2030. 



Jaarverslag 2018     37   

Voorlichten

Front office
De Front office is het eerste aanspreekpunt voor iedereen 
met vragen en meldingen over mensenrechten en 
discriminatie. De juridisch medewerkers van de Front 
office monitoren dagelijks de signalen van burgers over 
mensenrechtenkwesties en discriminatie. Zij bieden 

tevens hulp en advies en verwijzen waar nodig door naar 
de juiste instantie, zoals het Juridisch loket, de Nationale 
Ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens of een 
antidiscriminatiebureau. 

 

Gelijke behandeling Mensenrechten
Gelijke behandeling 

& mensenrechten
Overig Totaal

2014 1.619 543 171 290 2.623

2015 2.085 568 65 378 3.096

2016 2.781 415 362 372 3.930

2017 3.344 762 915 402 5.423

2018 1.338 1.050 1.830 365 4.583
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Zichtbaarheid
In 2018 behandelde de Front office in totaal 4.583 vragen 
en meldingen. Daarmee is een einde gekomen aan de 
stijging in de afgelopen jaren. De belangrijkste verklaring 
daarvoor is dat het College in 2018 onvoldoende capaciteit 
had gerichte campagnes te voeren, zoals in 2017 met de 
campagne over zwangerschapsdiscriminatie. 
Desondanks is er ten opzichte van 2016 en eerdere jaren 
nog steeds sprake van een forse stijging van het aantal 
contacten.
In de loop van 2017 is de wijze van categorisering van 
contacten bij de Front office aangepast. Vragen en 
meldingen over gelijke behandeling die ook betrekking 
hebben op het recht op non-discriminatie worden vanaf 
die tijd consequent in zowel de categorie ‘gelijke behan-
deling’ als de categorie ‘mensenrechten’ onder ‘gelijke 
behandeling en non-discriminatie’ ondergebracht. Dat 
heeft geleid tot een verhoging van het aantal contacten in 
de categorie ‘mensenrechten’.

Laagdrempeligheid 
De Front office draagt met haar laagdrempelige manier 
van voorlichten bij aan het vergroten van de kennis 
over en bewustwording van mensenrechten en gelijke 
behandeling. Zo heeft de Front office in 2018 wederom 
intensief ingezet op het geven van presentaties, 
workshops, trainingen en colleges over mensenrechten 
en gelijke behandeling. De voorlichtingsactiviteiten waren 
gericht op verschillende groepen, variërend van studenten 
(beroepsonderwijs en hoger onderwijs) en professionals 
tot werkgevers en migrantengroepen. Ook is in 2018 veel 
aandacht besteed aan het bereiken en voorlichten van 
doelgroepen die het College niet goed weten te vinden. 
Daarbij is ingezet op het aanhalen en het versterken van 
contacten met (belangen-)organisaties en sleutelfiguren 
uit verschillende doelgroepen. Tevens heeft de Front 
office haar signalerings- en voorlichtingsfunctie op de 
social media voortgezet. Zo beantwoordt de Front Office 
dagelijks ook via Twitter en Facebook vragen over mensen-
rechten en gelijke behandeling. 

Top 3 
Vragen en meldingen over gelijke behandeling in 2018

Geslacht  28%

Handicap/chronische ziekte  28%

Ras  24%

Het College ontving in 2018 de meeste vragen en 
meldingen over discriminatie op grond van geslacht, 
handicap of chronische ziekte en ras (afkomst). Aan kop 
gaat het aantal meldingen en vragen over discriminatie 
op grond van geslacht. Het merendeel daarvan gaat over 
discriminatie op grond van zwangerschap. Veel vrouwen 
lopen nog tegen deze vorm van discriminatie aan. 

“Ik vermoed dat ik tijdens mijn 
sollicitatieprocedure te maken heb gehad 
met zwangerschapsdiscriminatie. Ik heb 
tijdens het sollicitatiegesprek eerlijk verteld 
dat ik zwanger ben. Mijn werkgever was dus 
bekend met mijn zwangerschap. Toch wilde 
hij mij aannemen, maar dan alleen wel tot 
het begin van mijn zwangerschapsverlof. Na 
mijn verlof kon ik weer terugkomen. 

”In 2018 ontving het College ook veel vragen en meldingen 
over discriminatie op grond van handicap of chronische 
ziekte. Het College is toezichthouder op de naleving van 
het VN Verdrag en lanceerde in 2018 het online Meldpunt 
Onbeperkt Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Met het meldpunt bracht het College de toegankelijkheid 
van de gemeenteraadsverkiezingen voor mensen met 
een visuele lichamelijke of verstandelijke beperking of 
psychische aandoening in kaart. De Front office heeft 
eenieder die vanwege zijn of haar beperking niet in staat 
was om online melding te doen, hierbij ondersteund en 
gefaciliteerd. Daardoor hebben veel mensen melding 
kunnen doen. De meldingen die op het meldpunt 
binnenkwamen lieten zien wat er nog aan de toegankelijk-
heid van verkiezingen verbeterd moest worden. Ook zien 
veel vragen en meldingen over discriminatie op grond 
van handicap of chronische ziekte toe op de uitbreiding 
van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte met het terrein goederen en diensten. 

“ Ik zit in een elektrische rolstoel 
en wilde onlangs met de bus reizen. De 
desbetreffende buschauffeur parkeerde de 
bus zodanig dat de rolplaat er niet uit kon. 
Toen ik hem vriendelijk vroeg of hij de bus 
anders kon parkeren, reageerde hij met:”Ja, 
daag”, sloot de deuren van de bus en reed 
weg. Ik voel me erg gediscrimineerd. Wat  
kan ik doen? 

”
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In de top drie van de vragen en meldingen over gelijke 
behandeling staat op de derde plaats de grond ras. Het 
aantal meldingen over discriminatie op grond van ras 
is in 2018 ten opzichte van eerdere jaren gestegen. Dit 
betreft vragen en meldingen op het gehele terrein van 
werk, van de werving en selectie tot de werkvloer, als ook 
onderwijs, sport, uitgaansleven en winkelen. Het gaat ook 
om meldingen over discriminatie bij de sociale bescher-
ming, daaronder begrepen sociale zekerheid en sociale 
voordelen. Deze meldingen zijn voornamelijk afkomstig 
van woonwagenbewoners.   

“ Mijn man heeft een donkere huidskleur 
en is moslim. Hij wordt in het verpleeghuis 
vanwege zijn geloof en afkomst verbaal 
gediscrimineerd en gepest. Ik heb een 
klacht ingediend bij het verpleeghuis maar 
men is daar van mening dat er niets aan 
gedaan hoeft te worden, omdat mijn man 
daar tijdelijk zit. Ik wil dat de discriminatie 
en pesterijen stoppen en het verpleeghuis 
zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat kan ik 
doen? 

” “ Wij worden als werknemers van Poolse 
afkomst gediscrimineerd op het werk. Er 
wordt tegen ons geschreeuwd, we krijgen 
overuren niet vergoed en we krijgen bijna 
geen vakantiedagen. Hier willen wij wat tegen 
doen, maar zijn ook bang voor de reactie van 
de werkgever .

”
 

Top 3 
Vragen en meldingen over mensenrechten in 2018:

Arbeid  34%

Gelijke behandeling en non-discriminatie  17%

Behoorlijke levensstandaard  12%

Veel vragen en meldingen over mensenrechten hadden 
in 2018 betrekking op het recht op arbeid, gelijke behan-
deling en non discriminatie en het recht op behoorlijke 
levensstandaard. De meldingen en vragen over het 

recht op arbeid betreffen voornamelijk de meldingen en 
vragen over zwangerschapsdiscriminatie. Ook het recht 
op behoorlijke levensstandaard blijft in de top drie van 
het aantal vragen en meldingen dat binnenkomt bij het 
College. Daarbij gaat het vooral om meldingen en vragen 
over sociale zekerheid, armoede en huisvesting. Bij het 
recht op gelijke behandeling en non discriminatie gaat het 
om zaken die niet vallen onder de gelijkebehandelingswet-
geving, zoals discriminatie in de openbare en privé-sfeer, 
maar ook etnisch profileren.

“ Als mantelzorger loop ik bij het 
combineren van werk en zorg tegen 
problemen aan omdat wetgeving niet 
goed op elkaar afgestemd is. Zo moet ik 
vakantiedagen opnemen als ik teveel zorg 
verleen, omdat ik anders de arbeidstijdenwet 
overtreedt en krijgen mijn kinderen geen 
aanvullende studiebeurs meer omdat 
ik teveel zou verdienen terwijl ik niets 
overhoudt. Ook mag ik van de gemeente 
geen aanspraak maken op WMO-budget. 
Mijn gezin en ik hebben het financieel steeds 
zwaarder. 

”“ Ik ben door een vrouw op straat 
gediscrimineerd. Ik fietste op het fietspad en 
de vrouw gaf mij geen voorrang waardoor 
wij bijna op elkaar botsten. De vrouw maakte 
direct daarop opmerkingen als “Jullie leren 
het nooit, ga terug naar je eigen land” en 
“Jullie zijn allemaal boeven, jullie horen hier 
niet!”. De vrouw doelde op mijn afkomst. 
Ik ben namelijk Marokkaans. Ik heb ook 
een getuige die het heeft zien gebeuren. Ik 
heb de politie gebeld en die heeft met de 
vrouw gesproken. Zij wilde haar excuses 
niet aanbieden. Ik wilde aangifte doen maar 
volgens de politie was dat nergens voor 
nodig. Dit zit me nog steeds niet lekker. 

”
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Campagnes

Iedereen-campagne 
Voor een betere bewustwording van welke mensen-
rechten je hebt als Nederlander gebruikt het College 
de ‘IEDEREEN-campagne’ als een rode draad in de 
communicatie. Zo wordt de campagne ingezet om op 
bijzondere dagen de mensenrechten onder de aandacht 
te brengen die bij de specifieke dag horen. Voorbeelden 
hiervan zijn dag tegen racisme: ‘Iedereen is een mens’ en 
dag van de verkiezingen: ‘Iedereen heeft een stem’.  Ook 
heeft het College de campagne ingezet bij de deelname 
aan de Pride 2018. LHBTI kunnen zijn is namelijk een 
mensenrecht en iedereen heeft het recht om veilig zichzelf 
te zijn. De slogans zijn dan ook ‘Iedereen is zichzelf ’ en 
‘Iedereen is een held’. 

Mensenrechten op School
Het College heeft in 2018 de Toolbox Mensenrechten 
op School ontwikkeld. Hiermee wil het College school-
directeuren en docenten informeren en inspireren over 
het belang leerlingen hun rechten te leren en scholen 
mensenrechten-proof te maken. De toolbox heeft het 
College onder andere door middel van een social media 
campagne onder de aandacht gebracht bij directeuren en 
docenten van basis- en middelbare scholen. 
In totaal zijn er over een periode van vijf weken drie 
banners, zowel video als beeld, ingezet op LinkedIn, 
Facebook, Instagram en Twitter. Meer dan 600 personen 
hebben de toolbox aangevraagd. Daarnaast zijn in totaal 
600.000 mensen bereikt met de campagne.  
www.mensenrechten.nl/opschool.

MensenrechtenMens
De MensenrechtenMens-award is een jaarlijks terug-
kerende prijs die wordt uitgereikt op de Internationale 
dag van de Mensenrechten, 10 december. Dit jaar heeft 
het College de prijs voor het eerst uitgereikt. De prijs gaat 
naar een persoon of organisatie die zich op een bijzondere 
wijze inzet voor de mensenrechten van anderen. Met het 
uitreiken van de prijs ondersteunt het College het werk van 
de winnaar en maakt het College het zichtbaar. Uit meer 
dan dertig inzendingen zijn door de jury drie kanshebbers 
op de titel MensenrechtenMens 2018 gekozen, te weten 
Beau van Erven Dorens, Edo Paardekooper Overman en de 
Straatdokters. Om bekendheid aan het College, de award 
en de genomineerden te genereren heeft het College een 
awareness-campagne ingezet op Facebook. Dit betreft 
onder andere drie videoboodschappen van de genomi-
neerden over het werk dat zij doen voor dak- en thuislozen. 
In totaal zijn er met deze awareness-campagne bijna 1,5 
miljoen mensen bereikt.  
www.mensenrechten.nl/mensenrechtenmens2018.

Toegankelijke verkiezingen
Rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 
heeft het College het online Meldpunt Onbeperkt 
Stemmen geopend. Mensen met een beperking konden 
hier hun ervaring met de (on)toegankelijkheid van de 
verkiezingen delen. Via advertenties op Facebook en 
Google werden mensen opgeroepen om melding te 
doen. Deze advertenties bereikten meer dan 114.000 
mensen. Daarnaast vroegen belangenorganisaties voor 
mensen met een beperking aandacht voor het meldpunt 
via hun communicatiekanalen. Het College ontving 114 
meldingen over obstakels bij het stemmen. Opvallend zijn 
onder meer de klachten over discussies met stembureau-
medewerkers over het verlenen van hulp in het stemhokje. 
Stembureaumedewerkers blijken nog niet altijd goed op 
de hoogte te zijn van de rechten rond stemmen met een 
beperking.   

Meedoen
Mensen met een beperking moeten volwaardig kunnen 
meedoen aan de samenleving. Dat vraagt om aanpassin-
gen van iedereen. In 2018 heeft het College de campagne 
Meedoen vervolgd en doorontwikkeld  om deze 
maatschappelijke verandering te stimuleren. Het College 
roept iedereen (zoals bedrijven, organisaties, scholen, 
sportclubs en politici) op die stappen heeft ondernomen 
om mensen met een beperking te laten meedoen hun 
goede voorbeeld te verspreiden. Dit kan door een 
opvallende poster met ‘(Naam organisatie) doet mee’ op 
te hangen en een foto daarvan te delen op social media 
en de campagnepagina. Naast de foto’s staan op www.
mensenrechten.nl/meedoen eenvoudige tips over hoe je 
mensen met een beperking kunt laten meedoen. Onder 
andere de gemeente Breda, uitzendbureau Randstad, het 
Rijksmuseum, Aquazoo Friesland en de Tweede Kamer-
fractie van GroenLinks deden mee aan de actie.   
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Website 
De website van het College is een belangrijke bron van 
informatie over mensenrechten. In 2018 is een nieuwe 
website gelanceerd die de twee hoofddoelgroepen van het 
College, te weten het algemeen publiek en professionals, 
beter bedient. Daarbij zijn alle inhoudelijke dossiers, 
zoals die over huiselijk geweld, dakloosheid en Caribisch 
Nederland, geactualiseerd. De website trekt zo’n 30.000 
unieke bezoekers per maand. Toegankelijkheid en gebrui-
kersgemak staan centraal op www.mensenrechten.nl. De 
nieuwe website voldoet aan de toegankelijkheidseisen 
voor mensen met een beperking en krijgt daarom het 
Waarmerk Drempelvrij.nl van Stichting Accessibility.

Presentaties en lezingen
Op symposia en bij evenementen geeft het College 
voorlichting door lezingen, presentaties en workshops 
te verzorgen. In 2018 gebeurde dat 116 keer, onder 
andere in de vorm van een inspirerende lezing waarom 
armoede in Nederland hoger op de lokale en landelijke 
politieke agenda moet komen te staan, een interview 
op het podium bij de aftrap van ‘Breda doet mee’, een 
inhoudelijk rol bij de presentatie van het lespakket Leven 
in Vrijheid en de opening van een cartoontentoonstelling. 
Het College sprak bij de start van het Actieprogramma 
aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld van 
ministers De Jonge en Dekker, en presenteerde het advies 
over de nieuwe handreiking woonwagen standplaatsen 
tijdens een bijeenkomst waar 30 gemeenten aan 
deelnamen.

Het College verzorgde verder diverse presentaties over 
onder meer knelpunten in het hoger onderwijs voor 
studenten met een beperking, toegankelijkheid van 
verkiezingen voor mensen met een visuele beperking, 
over veiligheid, recht en privacy en wat wij daarbij 
inleveren, over de rol van mensenrechten in het beroep 
van leraar en over burgerschapsvorming. Tijdens een 
aantal bijeenkomsten werd ingegaan op de betekenis 
van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat 
bedrijven personeel mogen opdragen om neutrale kleding 
te dragen op de werkvloer, mits dit is vastgelegd in een 
reglement. Op 10 december werd ook de 70ste verjaardag 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
(UVRM) gevierd en organiseerden meerdere organisaties 
in die week bijeenkomsten waar leden van het College een 
bijdrage aan hebben geleverd.

Collegevoorzitter Van Dooijeweert nam onder meer deel 
aan een paneldebat met staatssecretaris Blokhuis, zwerf-
jongeren en relevante organisaties tijdens de conferentie 
over het voorkomen van dakloosheid onder jongeren. 
Verder leverde zij keynote speeches bij een conferentie 
over Trias Politica en op een congres over mediation. 



  42 College voor de Rechten van de Mens

Uitgelicht

Mensenrechten op School
Mensen- en kinderrechten spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven. Gelijke kansen, respect voor 
verschillen en kunnen opkomen voor de rechten en vrijheden van jezelf én van anderen zijn cruciaal voor 
een veilige en rechtvaardige samenleving. Daarom heeft het College voor de Rechten van de Mens de 
Toolbox Mensenrechten op School ontwikkeld waarmee je bij kinderen kennis, houding en vaardigheden 
over mensenrechten bij kunt brengen en scholen mensenrechten-proof kunt maken.

De toolbox helpt docent, schoolleider en schoolbestuurder om mensen- en kinderrechten op school stap 
voor stap vorm te geven. De toolbox bevat kant en klare werkvormen voor peuters tot en met 18-jarigen en 
tools over hoe mensen- en kinderrechten in de hele school vorm kunnen krijgen. Vakinhoudelijk, didactisch 
en pedagogisch. Binnen en buiten de klas. Voor een schoolbrede en structurele aanpak. Aan de hand van 
reflectievragen, schoolvoorbeelden en informatie kunnen docenten praktisch aan de slag. 
Aandacht voor mensenrechten op school kan veel onderwijsthema’s met elkaar verbinden en maakt het 
gemakkelijker om lastige maatschappelijke onderwerpen in de klas te bespreken. Denk aan burgerschap, 
pesten, sociale veiligheid en weerbaarheid, het tegengaan van radicalisering, inspraak van leerlingen en 
draagvlak voor passend onderwijs.
Mensenrechten gelden altijd en voor iedereen. Ze zijn gebaseerd op basiswaarden als vrijheid, gelijkheid en 
respect voor elkaar. Door op school over mensen- en kinderrechten te leren, herkennen leerlingen deze in 
het dagelijkse leven. Het leidt niet alleen tot betere onderlinge relaties, samenwerking en acceptatie, maar 
het vergroot ook het zelfvertrouwen van je leerlingen. Hierdoor ontwikkelen ze de inzichten en vaardigheden 
die hen in staat stellen volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. 

Na een succesvolle lancering van de toolbox op sociale media hebben ruim 600 schooldirecteuren en 
docenten van basis-, middelbare- en mbo scholen, en ook pabostudenten de Toolbox Mensenrechten op 
School aangevraagd.

www.mensenrechten.nl/opschool
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Onderwijs

Een belangrijke wettelijke taak van het College is het 
stimuleren en coördineren van onderwijs over de rechten 
van de mens. Eén van de strategische programma’s van 
het College richt zich op het structureel opnemen van 
mensenrechten in de onderwijspraktijk op scholen. Verder 
verzorgt het College presentaties, colleges en lessen voor 
studenten en scholieren, en trainingen voor organisaties.

Mensenrechten op School
Een belangrijk deel van het werk op het gebied van 
mensenrechteneducatie wordt uitgevoerd binnen het 
Strategisch programma Mensenrechten op School (zie 
het betreffende hoofdstuk hierboven). Dit programma 
concentreert zich op de toepassing van mensenrechten in 
het onderwijs. Hierbij ligt de nadruk op mensenrechten in 
het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs en binnen de lerarenopleidingen. 
Het College beijvert zich ervoor dat mensenrechten in 
verschillende nationale trajecten (Wet Burgerschap en 
Sociale Cohesie en het nieuwe curriculum) verder ingebed 
wordt. Tegelijkertijd werkt het College samen met scholen 
en opleidingen aan de vormgeving van mensenrechten-

educatie in de onderwijspraktijk. Een belangrijk nieuw 
instrument in de ondersteuning van scholen die mensen-
rechten willen toepassen is de Toolbox Mensenrechten op 
School. Voor meer informatie:  
www.mensenrechten.nl/opschool.

Vergroten kennis studenten
Het College ontvangt regelmatig groepen studenten die 
meer willen weten over mensenrechten en/of een zitting 
willen meemaken. In 2018 ontving het College dertien 
groepen van diverse ROC’s, hogescholen en (studie-
verenigingen van) universiteiten en verzorgde daarbij 
presentaties of gastcolleges. 

Voorkomen van (onbewuste) discriminatie 
bij werving en selectie
Door middel van training en onderzoek probeert het 
College (onbewuste) discriminatie bij de werving en 
selectie tegen te gaan. Om organisaties te faciliteren om 
discriminatie tegen te gaan heeft het College in 2013 de 
training ‘Selecteren zonder Vooroordelen’ ontwikkeld. Na 
deze training een aantal jaren succesvol zelf te hebben 
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gegeven is de training in 2017 voor een belangrijk deel 
overgedragen aan andere partijen. Vanaf 2018 geeft het 
College zelf deze trainingen alleen nog incidenteel. In 
totaal zijn in 2018 zeventien trainingen gegeven (deels 
in combinatie, deels alleen door externe trainers), onder 
andere bij Twijnstra Gudde, Wageningen Universiteit en 
bij drie ministeries. Daarnaast zijn ook nog elf workshops/
colleges gegeven, onder andere aan rechters.
In samenwerking met Ieder(In), het netwerk voor 
mensen met een beperking of chronische ziekte, is 
de reeds bestaande training doorontwikkeld tot een 
gespecialiseerde training ‘Selecteren zonder Beperking’. 
Deze trainingen worden door het College zelf samen 
met twee ervaringsdeskundigen verzorgd. In 2018 zijn de 
eerste workshops gegeven. In 2019 zullen de eerste echte 
trainingen plaatsvinden.

Op de website wordt de training uitvoerig toegelicht:  
www.mensenrechten.nl/selecteren.

Inclusief onderwijs
In 2018 heeft het College samen met zijn Belgische 
tegenhanger UNIA het project ‘Inclusive Education 
Systems’ uitgevoerd. Doel was het ontwikkelen van een 
visie, plan en strategie voor inclusief onderwijs, aan 
de hand van voorbeelden uit andere landen en regio’s. 
Hiervoor was een inspiratiegroep samengesteld van een 
twintigtal experts op het gebied van onderwijskunde, 
beleid en inclusief onderwijs. In het kader van dit project 
is in het najaar van 2018 een tweedaagse conferentie 
georganiseerd in Brussel. Als vervolg heeft het College 
in december 2018 een expertmeeting georganiseerd 
voor Nederlandse stakeholders om mogelijkheden voor 
strategie en samenwerking te bespreken. Daarbij zijn twee 
hoofdlijnen onderscheiden: één gericht op de maatschap-
pelijke agenda (meer steun voor inclusief onderwijs, van 
primair en secundair onderwijs tot en met praktisch en 
theoretisch onderwijs) en één gericht op het (overheids)
beleid. Dit krijgt een vervolg in het voorjaar van 2019.

www.mensenrechten.nl/selecteren
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Samenwerken

Contact met stakeholders
Het College investeert in structurele contacten met 
stakeholders en kennisopbouw en –uitwisseling. Om 
effectief te kunnen adviseren bij de ontwikkeling en 
evaluatie van wetgeving en beleid zijn goede contacten 
van belang. Het College onderhoudt dan ook intensief 
contact met regering, parlement en overheidsorganen op 
nationaal en lokaal niveau, alsmede met vele organisaties 
die actief zijn op het werkterrein.

Het College levert ook bijdragen aan verzoeken van 
nationale stakeholders en (individuele) studenten, zoals 
het invullen van vragenlijsten en het leveren van input  
voor onderzoek (totaal 14 keer). Zo heeft het College in 
2018 input geleverd aan het verantwoordelijk ministerie 
over discriminatie op de woningmarkt, een diepte 
interview gevoerd met het Rathenau Instituut over het 
digitaliseringsvraagstuk in relatie tot mensenrechten 
en is ondervoorzitter Q. Eijkman lid geworden van de 
Klankbordgroep Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Het College neemt ook deel aan vele bijeenkomsten die 
door stakeholders worden georganiseerd: enerzijds om 
het netwerk op het brede terrein van de mensenrechten 
te onderhouden, anderzijds om informatie/kennis te 

halen en te brengen. In 2018 ontving het College 479 
uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten 
en congressen en ging hier 246 keer op in. Gezien de 
beperkte capaciteit van het College wordt bij iedere 
uitnodiging kritisch bezien of deelname nodig is. 

Internationale samenwerking 
Als nationale toezichthouder vormt het College een 
belangrijk onderdeel van de internationale infrastructuur 
ter bescherming van de rechten van de mens. Het College 
is aangesloten bij netwerken, rapporteert als onafhankelijk 
instituut aan de internationale toezichthoudende organen 
en zet zich actief in voor de opbouw of verbetering van 
vergelijkbare instituten elders in de wereld. Daarnaast 
werkt het College regelmatig mee aan studie- en 
werkbezoeken van internationale delegaties. 

Europese netwerk van nationale 
mensenrechteninstituten (ENNHRI)
Het College is actief lid van het Europese netwerk van 
nationale mensenrechteninstituten (ENNHRI). College-
voorzitter Adriana van Dooijeweert is lid van het bestuur 
van ENNHRI en heeft ENNHRI tijdens diverse internati-
onale bijeenkomsten vertegenwoordigd. Het College was 
tot eind 2018 ook voorzitter van de ENNHRI-werkgroep 
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over asiel en migratie en is lid van de werkgroepen over 
juridische zaken en het VN-verdrag handicap. Ook neemt 
het College actief deel aan werkzaamheden van ENNHRI 
op het gebied van de Sustainable Development Goals en 
economische, sociale en culturele rechten.

Equinet 
Ook aan het Europese netwerk van gelijkebehandelings-
organen (Equinet) neemt het College actief deel. De 
afdeling Front office en Oordelen is vast vertegenwoor-
digd in de Working group on equality law. De werkgroep 
komt twee keer per jaar bij elkaar om zaken te bespreken 
en te werken aan een rapport. 

Internationale activiteiten 
In 2018 heeft het College: 

 ▪ Aanbevelingen van toezichthoudende organen 
aan Nederland en internationale jurisprudentie 
gemonitord; 

 ▪ Aan 30 inhoudelijke verzoeken van internationale 
instanties medewerking verleend, bijvoorbeeld door het 
invullen van questionnaires; 

 ▪ Een delegatie ontvangen van het Dutch Visitors 
programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
met een focus op LHBTI en vrouwenemancipatie, 
een bijdrage geleverd aan een training Human Rights 
and Minorities in het kader van het Matra Rule of 
Law Training Programme voor 36 ambtenaren uit 
de Westelijke Balkan, Turkije, Georgië, Oekraïne en 
internationale studenten voor het SIM Summer School 
programme ontvangen; 

 ▪ Deelgenomen aan internationale bijeenkomsten, 
zoals de jaarlijkse conferentie van de Global Alliance 
of National Human Rights Institutions (GANHRI), 
de jaarlijkse bijeenkomst van het ‘CoE-FRA-ENNHRI-
Equinet’-platform on Social and Economic Rights, 
het Judicial Seminar 2018 van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens, de GANHRI Tri-annual 
conference en de Annual Conference and General 
Assembly Meeting van ENNHRI.
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Aansporen

Het College spoort het kabinet aan tot ratificatie van 
verdragen over mensenrechten.

Het College kan het kabinet adviseren over de gevolgen 
van bekrachtiging van een verdrag voor het beleid 
van het kabinet. Daarnaast kan het College adviseren 
over de vraag welke regelgevende en organisatorische 
maatregelen nodig zijn, wil Nederland effectief zijn 
verdragsverplichtingen nakomen. Het College richt zich 
op de volgende mensenrechtenverdragen: 

 ▪ Optioneel protocol bij het verdrag inzake de rechten 
van mensen met een beperking; 

 ▪ Optioneel protocol bij het internationaal verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten; 

 ▪ Optioneel protocol bij het verdrag inzake de rechten 
van het kind inzake klachtprocedure;

 ▪ ILO verdrag nummer 189 over de rechten van huishou-
delijk werkers. 

Verder spoort het College het kabinet aan om het Verdrag 
van Istanbul en het VN-verdrag Handicap ook uit te 
voeren in Caribisch Nederland. Daarnaast spoort het 
College het kabinet aan om het Optioneel protocol bij het 
VN-verdrag tegen Foltering (OPCAT) ook voor Caribisch 
Nederland geldig te verklaren.    

Mede door aansporing van het College heeft de regering 
besloten gevolg te geven aan de uitspraak van het 
CEDAW, het Comité dat toezicht houdt op de naleving 
van het VN-Vrouwenverdrag, over de zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering voor vrouwelijke zelfstandigen in de 
periode van 1 augustus 2004 tot 4 juni 2008.
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4. Organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens is een zelfstandig 
bestuursorgaan. De door de Koning benoemde Collegeleden 
worden ondersteund door een bureau. De medewerkers van 
het bureau zijn rijksambtenaar, maar zij worden aangesteld 
door het College zelf. Het College wordt bijgestaan door een 
Raad van Advies. Het ministerie van Justitie en Veiligheid 
is beheerdepartement en verzorgt de basisfinanciering, 
waar ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken 
aan bijdragen. Het College is onafhankelijk en autonoom 
wat betreft de besteding van het budget binnen de grenzen 
van de comptabiliteitswet en overige relevante financiële en 
accountancy-standaarden. 
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Personeel en organisatie 

Collegeleden en bureau
Het College bestaat uit mensen met verschillende 
werkervaring, kennis en maatschappelijke achtergrond. 
Een overzicht van de Collegeleden is te vinden in bijlage 1. 

Het bureau van het College bestaat uit drie afdelingen: 
 ▪ De afdeling Front office & Oordelen verzorgt de 

eerstelijns voorlichting en behandelt de verzoeken om 
een oordeel.

 ▪ De afdeling Onderzoek & Advies verzorgt de overige 
wettelijke taken van het College, zoals onderzoek, 
advisering, rapportage, voorlichtingscampagnes, 
educatie en samenwerking. 

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

De medewerkers van het bureau zijn professionals met 
zeer uiteenlopende inhoudelijke expertise, waaronder 
juristen, onderzoekers, beleids- en communicatie-
adviseurs, financiële stafmedewerkers, ICT- en facilitaire 
medewerkers, HRM, secretariële medewerkers en een 
documentalist.

Raad van Advies
De Raad van Advies adviseert het College elk jaar over het 
voorgenomen beleidsplan van het College. Ook adviseert 
de raad de minister van Justitie en Veiligheid over de 
benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden 
van het College. Vaste leden van de Raad van Advies zijn 
de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit 
Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor 
de Rechtspraak. De overige leden zijn afkomstig uit de 
wetenschap, werkgevers- en werknemers(organisaties) en 
maatschappelijk organisaties. Een overzicht van de leden 
van de Raad van Advies is te vinden in bijlage 2.
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Formatie en mobiliteit

Tabel 4: Formatie 2017-2018

Afdeling Formatieve bezetting Feitelijke bezetting dec ‘17 Feitelijke bezetting dec ‘18

College 9,46 6,73 6,63

Front office & Oordelen 18,81 18,61 18,33

Onderzoek & Advies 18,97 19,29 21,18

Stafdeling Bedrijfsvoering 10,34 10,51 11,90

Totaal 57,58 55,14 58,04

De feitelijke bezetting ultimo 2018 komt iets hoger uit 
dan de formatieve bezetting. De belangrijkste reden 
hiervoor is dat het aantal uitgaande detacheringen (6) 
hoger is dan het aantal inkomende (2) detacheringen. Het 
College stimuleert (bij voorkeur: wederzijdse) detachering 
om kennis te delen en te vergroten, en om mobiliteit te 
bevorderen. 
In 2018 zijn er acht medewerkers bij het College vertrok-
ken en negen nieuwe medewerkers ingestroomd. 
Het O&F rapport wordt in 2019 geactualiseerd.

Personeelsbeleid
Ten behoeve van de management- en sturingsinformatie 
op het terrein van HRM is een dashboard ontwikkeld. Dit 
dashboard biedt het management maandelijks inzicht 
in de meest relevante sturingsinformatie, waaronder 
formatie/bezetting, verzuim, verlof en registratie van 
personeelsgesprekken. 
In 2018 is het College verder gegaan met de implemen-
tatie van de nieuwe personeelsgesprekken-systematiek die 
rijksbreed is ontwikkeld. Op een aantal punten wordt nog 
met ondersteuning vanuit ECO&P en JenV gewerkt aan 
een bij het College passende invulling. Eind 2018 wordt 
rijksbreed een personeelsschouw-tool geïmplementeerd. 
Bezien wordt op welke manier deze bij het College kan 
worden gebruikt. 

Opleidingen
Het College faciliteert opleidingen, trainingen en 
cursussen voor medewerkers, binnen de mogelijkheden 
van het beschikbare budget. Het streven is het opleidings-
beleid enerzijds systematisch in lijn te brengen met 
missie, taken en strategie van het College, en anderzijds 
goed in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling en 
mobiliteit van medewerkers. 
De systematisering van het opleidingsbeleid zal in nauwe 
samenhang met de verdere implementatie van de nieuwe 
personeelsgesprekken-systematiek plaatsvinden. 

Diversiteit en Cultuur
De werkgroep diversiteit heeft een beleidsdocument 
ontwikkeld, dat aan College en OR is voorgelegd en 
formeel is vastgesteld. De werkgroep organisatiecultuur 
heeft diverse bijeenkomsten met medewerkers 
georganiseerd. De volgende acties hebben het afgelopen 
jaar plaatsgevonden:

 ▪ Het MT en de stafdeling HRM hebben de training 
‘Selecteren zonder Vooroordelen’ gevolgd. 

 ▪ Op de website is zichtbaar gemaakt dat het College een 
inclusieve organisatie is en er veel waarde aan hecht 
om een divers samengestelde organisatie te zijn.

 ▪ Tenslotte zijn de eerste stappen gezet in het verkennen 
of en hoe het gebouw (fysiek) toegankelijk(er) kan 
worden gemaakt voor mensen met een beperking.

 
Verzuimpercentage/werkdruk
Het ziekteverzuimpercentage over 2018 bij het College 
komt uit op 7,3%. Hoewel een daling ten opzichte van 
vorig jaar met 1,5 procentpunt, is dit helaas nog steeds 
ver boven de norm. Mede naar aanleiding van het hoge 
percentage in de afgelopen jaren is het verzuimbeleid 
herzien. Daarvan wordt overigens niet veel effect 
verwacht. Het merendeel van het (langdurig) verzuim 
is nog steeds niet werk of organisatie gerelateerd, maar 
vanwege de krappe bezetting en het verzuim is er een 
toename van de ervaren werkdruk en daardoor een groter 
risico op uitval. 
Mede vanwege signalen die zij hierover uit de organisatie 
kreeg, heeft de Ondernemingsraad over het thema 
werkdruk in juni 2018 onder de medewerkers een 
onderzoek gedaan. Uit de enquête is naar voren gekomen 
dat een groot deel van de medewerkers een (te) hoge 
werkdruk ervaart. Dit signaal in combinatie met het hoge 
verzuimpercentage is reden tot grote zorg. Het manage-
ment zet dit onderwerp met hoge prioriteit op de agenda 
voor het komende jaar.
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Vertrouwenspersonen
Het College heeft een nieuwe regeling ongewenste 
omgangsvormen en integriteit. Met ingang van 2018 heeft 
het College een interne en externe vertrouwenspersoon 
aangesteld. Deze constructie biedt iedereen die werkzaam 
is bij het College een drempelvrije en vertrouwelijke 
toegang tot een vertrouwenspersoon. 

Werving nieuwe Collegeleden
In 2019 lopen de benoemingstermijnen van drie Collegele-
den af die niet in aanmerking komen voor herbenoeming. 
In augustus 2018 is daarom gestart met de werving van 
nieuwe Collegeleden. Door middel van een aanbeste-
dingsprocedure is een bureau geselecteerd dat het College 
bij het werving- en selectieproces heeft ondersteund. De 
procedure heeft uiteindelijk geresulteerd in een advies 
voordracht tot benoeming. De voordracht wordt begin 
2019 in de Ministerraad behandeld.

P-Direkt en digitalisering 
personeelsstukken
In het afgelopen jaar heeft het College zich gericht op het 
verder terugdringen van de terugwerkende kracht (TWK) 
mutaties. Het streven van het College is de TWK-mutaties 
terug te dringen naar 0%.
In januari 2017 is het officiële vervangingsbesluit, 
waarmee het papieren personeelsdossier definitief 
is vervangen door een digitale variant, opgesteld en 
gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze publicatie 
is de laatste stap gezet richting digitalisering van de 
personeelsdossiers. Inmiddels is het merendeel van de 
personeelsdossiers gedigitaliseerd en opgeslagen binnen 
P-Direct.

Tijdregistratie
De voor eind 2017 voorziene evaluatie van de tijdregistra-
tie en daaruit eventueel voortvloeiende aanpassingen zijn 
doorgeschoven naar de eerste helft van 2019. 
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Financiën

Het College diende voor 2018 een sluitende begroting in 
voor € 6.853.000. Uitgangspunt voor die begroting is het 
Meerjarig budgettair kader 2018– 2022 uit de Kaderbrief 
2018 (d.d. 9-1-2018). 

Gedurende het jaar 2018 is het budget opgehoogd met 
een loon- prijsbijstelling 2018-2023 en diverse financieel 
administratieve aanpassingen (afsprakenbrief 2018 d.d. 
13-12-2018). In onderstaande tabel zijn deze wijzigingen 
verwerkt.
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College voor de Rechten van de Mens Budget Jaarplan Realisatie % Uitputting

Kaderbrief 2018 budget 6.853.000 6.853.000

Personele uitgaven

Uitgaven Personeel P-Direkt 4.413.759 4.375.581 99%

Overige uitgaven personeel 321.572 322.291 100%

Totaal Personele uitgaven 4.735.331 4.697.872 99%

Materiele uitgaven

Communicatie 374.834 349.384 93%

Onderzoek & Projecten 597.835 374.460 63%

Bedrijfsvoering 500.000 615.766 123%

Huisvesting 195.000 170.878 88%

Huur 290.000 289.613 100%

Overige Materiële uitgaven 160.000 454.301 284%

Totaal Materiële uitgaven 2.117.669 2.254.402 106%

Aanpassing kader en jaarplan gedurende 
2018

119.000 119.000

Totaal budget / jaarplan / realisatie 6.972.000 6.972.000 6.952.274 100%

Werkloosheidsuitkering oud C-leden 309.029 267.132 86%

Er is sprake van een uitputting van (afgerond) 100% op 
het totaalbudget voor 2018, exclusief de WW-kosten voor 
de oud Collegeleden. 

Gaande het jaar bleek dat er door mobiliteit en ziektever-
zuim extra inhuur nodig was (overige materiële uitgaven). 
Door capaciteitsproblemen zijn werkzaamheden 
binnen de post Onderzoeken en Projecten geschrapt of 
doorgeschoven naar 2019. Daarnaast zijn er noodzakelijke 
vervangingsinvesteringen gedaan voor onder andere ICT, 
waardoor de post Bedrijfsvoering tot een overuitputting 
heeft geleid. 

Werkloosheidsuitkeringen 
oud-Collegeleden
Conform de afspraken zoals gemaakt in vervolg op de 
financiële evaluatie, zijn de uitgaven voor de uitkeringen 

van voormalige Collegeleden buiten het jaarplan en de 
realisatie van 2018 opgenomen. Het uiteindelijke risico 
voor deze kostenpost ligt bij JenV, waarbij het College de 
inspanningsverplichting heeft deze kosten waar mogelijk 
in de eigen begroting op te vangen.
In 2018 zijn trajecten gestart om de drie in 2019 
vertrekkende Collegeleden alsmede de eerder vertrokken 
Collegeleden die nog geen werk hebben gevonden, te 
begeleiden naar nieuw werk. 
Het College heeft het ministerie van JenV er begin 2018 op 
geattendeerd dat het de kosten voor de uitkeringen niet 
meer in de eigen begroting kan opvangen.
Van de totale WW-kosten voor de oud-Collegeleden van 
€ 267.132 kan het College € 19.726 in zijn eigen begroting 
opvangen.
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Inhuur externen
De uitgaven voor inhuur van externen in 2018 bedragen 
8% van de totale personeelsuitgaven. Het College voldoet 
daar mee aan de rijksbrede norm voor externe inhuur van 
maximaal 10%. 

Betaalgedrag
In 2018 is 96,7% van de facturen binnen 30 dagen betaald 
door het College. Hiermee voldoet het College aan 
de norm om 95% van de facturen binnen 30 dagen te 
betalen. 

Leonardo
Het College maakt gebruik van het financiële systeem 
Leonardo. In dit systeem zijn de overige DGRR-sectoren 
(naast het College: het Nederlands Register Gerechtelijk 
Deskundigen (NRGD), de Justitiële Informatiedienst 
(Justid), de Autoriteit Persoonsgegevens en de Hoge Raad 
der Nederlanden) in één Operating Unit (OU) geplaatst. 
Dit heeft op financieel gebied tot een nauwe samenwer-
king tussen de vijf sectoren geleid. 
Omdat Justid in tegenstelling tot de andere sectoren wel 
mee zal gaan in de bundeling van de financiële adminis-
traties van JenV-organisaties (zie onder), heeft het College 
de voortrekkersrol van Justid in de OU overgenomen. 
Vanuit deze rol vertegenwoordigt het College de sectoren 
in diverse werkgroepen, het LGO/WAC en het Sectoren-
overleg. Binnen de OU vinden onderling regelmatig 
bijeenkomsten plaats, zoals gebruikersoverleggen voor de 
medewerkers en het directeurenoverleg. 
Daarnaast voert het College financieel administratieve 
dienstverlening uit in Leonardo voor het NRGD en de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Met beide diensten is 
een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 
deze werkzaamheden. Het College ondersteunt ook in 
het opmaken van de checklist van DFEZ en het geven 
van advies aan het management van het NRGD en de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bundeling financiële administraties
Het College heeft in nauwe samenwerking met de andere 
leden van de OU overige DGRR-sectoren meegewerkt 
aan de inventarisatie ten behoeve van het JenV-project 
Bundeling Financiële Administraties (BFA). De leden 
van de OU hebben daarbij te kennen gegeven door de 
reeds eerder ingezette samenwerking in OU-verband de 
voordelen van bundeling al te hebben gerealiseerd. Voor 
vier van de vijf OU-leden geldt bovendien dat bundeling 
van hun financiële administraties met die van het departe-
ment, zich niet goed lijkt te verhouden met eisen die aan 
hun onafhankelijkheid worden gesteld. Voor het College 
betreft dat in het bijzonder de voorwaarden die de Paris 
Principles stellen aan nationale mensenrechteninstituten. 

In de loop van 2017 is gebleken dat de Justid mee zal 
gaan in de bundeling van de financiële administraties van 
JenV-organisaties. De overige vier organisaties hebben 
een externe partij gevraagd om advies uit te brengen over 
hoe de onafhankelijke status van de organisaties en de 
BFA zich tot elkaar verhouden, en wat op hoofdlijnen 
alternatieven zijn voor deelname aan de BFA. Dit advies 
was in het eerste kwartaal van 2018 gereed. 

Naar aanleiding van dit advies is door de vier organisaties 
per brief aan DGRR en DFEZ te kennen gegeven dat zij 
niet mee gaan in de bundeling van de financiële admini-
straties van het ministerie. Er is een project opgestart 
voor de overname van de taken die Justid uitvoert voor de 
OU overige DGRR-sectoren.

Inkoop
De focus bij inkoop ligt op het volgen van de juiste 
aanbestedingstrajecten, het terugdringen van het aantal 
financiële facturen én op het volledig maken van de 
inkoopdossiers. In 2018 zijn alle inkoopprocessen onder 
de loep genomen wat heeft geresulteerd in een handboek 
met alle procesbeschrijvingen met standaardformulieren. 
Vervolgens is gestart met het implementeren van de 
nieuwe processen. Dit wordt voortgezet in 2019.

E-facturatie
Vanaf 1-1-2017 zijn leveranciers waarmee een nieuw 
contract wordt afgesloten verplicht om een e-factuur 
aan het College te sturen. Het College volgt hiermee de 
werkwijze van het ministerie van JenV. Het afgelopen jaar 
stond in het teken van het implementeren van de voor-
waarden voor e-facturatie in het inkooptraject en het aan 
laten sluiten van leveranciers op de Digipoort, het portaal 
waarmee de leveranciers de facturen elektronisch aan het 
College kunnen aanbieden. In de werkgroep e-facturatie 
van het ministerie is meegedacht over hoe handhaving 
kan gaan plaatsvinden op leveranciers die verplicht zijn 
een e-factuur te sturen. Daarnaast is een plan van aanpak 
ontwikkeld met als doel om versneld toe te werken naar 
100% e-facturatie.

Accountantscontrole & checklisten 
financiële verantwoording 
In maart 2018 is de Auditdienst Rijk (ADR) langs geweest 
voor de accountantscontrole over de jaarafsluiting 2017. 
De ADR heeft het balansdossier beoordeeld en geeft in 
het verslag aan waardering te hebben voor de kwaliteit van 
het opgeleverde balansdossier. 
Er is het afgelopen jaar met DFEZ constructief mee-
gedacht over een aangepaste versie van de controlelijst, 
die beter aansluit bij de specifieke omstandigheden 
van het College. De definitieve versie van de checklist is 
geïmplementeerd.
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ICT, huisvesting en documentatie

ICT

Telefonie
In maart 2018 is de nieuwe telefooncentrale in gebruik 
genomen. Na enkele aanpassingen in introductieteksten 
en routing van gesprekken zijn de ervaringen positief. 
De telefooncentrale functioneert naar behoren. Met 
de leverancier wordt gesproken over enkele (nieuwe) 
verbeteringen.

Ondersteuning ICT
In het afgelopen jaar is een paar maal gesproken met 
SSC-I over mogelijke outsourcing van een deel van de 
ICT-dienstverlening. In verband met het vertrek van de 
manager bedrijfsvoering, en de komst van zijn opvolger, is 
besloten dit vraagstuk naar volgend jaar te verplaatsen.

JSR
De Front office registreert alle meldingen/klachten in 
een daarvoor ontwikkelde applicatie, JSR. Met de huidige 
opzet/werkwijze dienen er de nodige herbewerkingen te 
worden gedaan, waaronder voor het Jaarverslag. Met de 
leverancier van InfoNet is het afgelopen jaar gekeken naar 
passende oplossingen. Aan de hand hiervan is een nieuwe 
opzet uitgewerkt en ontwikkeld. Begin 2019 wordt deze 
nieuwe opzet getest en vervolgens operationeel gemaakt.

Huisvesting
Het bedrijfspand voldoet aan de huisvestingeisen en bij-
behorende Arbonormen. Er zijn voldoende multifunctionele 
ruimtes en concentratiewerkplekken aanwezig. Wel consta-
teren we een toenemende schaarste aan werkplekken. Dit 
kan voor een deel worden verholpen zodra de technische 
faciliteiten voor thuiswerken zijn gerealiseerd.
Begin 2018 is met de eigenaar van het kantoorpand 
gesproken over de duurzaamheid van het bedrijfspand. 
Naar aanleiding daarvan heeft onder meer een onderzoek 
plaats gevonden naar de mogelijkheid zonnepanelen te 
plaatsen. Gebleken is dat daartoe onvoldoende ruimte is.
In het afgelopen jaar is gekeken naar de noodzakelijke 
vervanging van bureaus. Vanwege de hoge investering 
is besloten de vervanging gefaseerd vanaf 2019 te laten 
plaatsvinden.
De brandmeldinstallatie is vervangen, aangezien bij 
de jaarlijkse test bleek dat deze niet meer aan de norm 
voldeed.  
Het aanpassen en vernieuwen van het ontruimingsplan is 
afgerond en periodiek zal deze, voor zover nodig, worden 
geactualiseerd. 
Het invaliditeitstoilet is aangepast. De wastafel is nu in 
hoogte verstelbaar. Nader onderzoek naar de douche-
ruimte is lopende. Hieruit moet blijken of de toegang tot 
de douchecel nog aan de norm voldoet.
Het contract met de cateraar is eind 2018 voor één jaar 
verlengd. In 2019 wordt dit contract in de markt uitgezet.
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Documentatie

Implementatie AVG
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in 2018 
vervangen door de (Europese) Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening heeft, via 
de Uitvoeringswet AVG, op 25 mei rechtstreekse nationale 
werking gekregen. Hoewel de Verordening veel regelt wat 
ook al was geregeld in de Wet Bescherming Persoons-
gegevens (zoals de meldplicht voor datalekken), heeft de 
implementatie van de AVG extra aandacht gevraagd in het 
afgelopen jaar. De Verordening stelt door de vergaande 
verantwoordings- en documentatieplicht nog strengere 
eisen aan de inrichting van de privacybescherming binnen 
organisaties. Eisen die nopen tot bijvoorbeeld het op 
orde hebben van interne werkprocessen, registers en 
contracten. Extra aandacht is besteed aan een plan van 
aanpak en de uitvoering van de voornaamste actiepunten 
daaruit. Vanwege de gebleken aanzienlijke omvang van het 
project is in de loop van het jaar besloten extra personele 
capaciteit beschikbaar te stellen om de voortgang van de 
AVG-invoering te versnellen. 
Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is een 
AVG-team geformeerd dat coördinerend en faciliterend 
optreedt richting de verschillende JenV-onderdelen. 
Aanvullend werd ook binnen het samenwerkingsver-
band KleinLef de nodige kennis over het onderwerp 
uitgewisseld. 
 
Het College heeft met de inwerkingtreding van de AVG 
een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
aangesteld. Het College werkt hierbij samen met de Hoge 
Raad der Nederlanden waar de betreffende functionaris 
dezelfde functie uitoefent. De FG heeft kortgezegd een 
toezichthoudende en adviserende taak bij de uitvoering 
van de verplichtingen uit de AVG. 
 
In overleg met en op advies van de FG heeft het College 
in de loop van 2018 een solide AVG-basis gelegd, die in 
het komende jaar verder uitgewerkt zal gaan worden. 
Activiteiten die in 2018 in het kader van de AVG invoering 
hebben plaatsgehad zijn bijvoorbeeld de modernisering 
van de website met o.a. een grondige update van de 
privacyverklaring, de opzet van een verwerkingsregister 
voor risicovolle processen bij het College en de inrichting 
van procedures voor het waarborgen van de “rechten van 
betrokkenen”. Op het terrein van ICT heeft met name 
de veilige interne en externe opslag en uitwisseling van 
persoonsgegevens extra aandacht gehad.

Archivering
Na gesprekken met verschillende externe partijen over 
ondersteuning bij de archivering zijn er in de tweede 
helft van het jaar concrete afspraken gemaakt met 
de Rechtbank Midden-Nederland. Het achterstallige 
CGB-management- en beleidsarchief bij het College 
zal met een personele bijdrage vanuit de Rechtbank 
samengevoegd worden met het reeds bewerkte deel dat 
opgeslagen staat bij dezelfde rechtbank. Vervolgens zal 
het CGB-archief (1994 – 2012) in zijn geheel, zowel fysiek 
als archief-technisch, klaargemaakt worden voor een 
zo spoedig mogelijke overbrenging naar het Nationaal 
Archief. De archivaris van de Rechtbank zal daartoe begin 
2019, namens het College, een verzoek tot overname 
indienen bij het Nationaal Archief.
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Bijlage 1  Het College

Voorzitter

Mr. Adriana van Dooijeweert 
Sinds 1 september 2015 is Adriana van Dooijeweert voor-
zitter van het College voor de Rechten van de Mens. 
Hiervoor was zij voorzitter van de Adviescommissie 
voor Vreemdelingenzaken. Daarnaast is zij bijna dertig 
jaar werkzaam geweest als rechter en coördinerend vice 
president in verschillende sectoren van de rechtbanken in 
Den Bosch en Den Haag.
Sinds haar aantreden als voorzitter van het College 
is zij nog als rechter-plaatsvervanger verbonden aan 
de rechtbank van Den Haag en doet zij regelmatig 
Bopz-tochten en zittingen in de vreemdelingenkamer. 
Adriana is bovendien per maart 2016 gekozen als 
voorzitter van het European Coordinating Committee van 
het Europese Netwerk van Nationale Mensenrechteninsti-
tuten (ENNHRI) en ook is zij voorzitter van de Stichting 
Migratierecht Nederland. Per april 2017 trad zij toe tot de 
Raad van Advies van de Stichting Hartekind.

Ondervoorzitters

Mr. dr. Quirine Eijkman 
Quirine Eijkman is naast ondervoorzitter ook lector 
Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum Sociale 
Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht. Zij heeft 
een achtergrond als onder meer hoofd Politieke 
Zaken & Persvoorlichting van Amnesty International, 
senior-onderzoeker/docent Veiligheid & Rechtstaat bij het 
Centrum voor Terrorisme- en Contra-Terrorisme (CTC) van 
de Universiteit Leiden, Justice Q&A consultant, senior- 
beleidsmedewerker bij de Adviesraad Internationale Zaken 
(AIV) en adviseur humanitair oorlogsrecht bij het Rode 
Kruis. In 2007 promoveerde zij op een rechtssociologisch 
proefschrift over mensenrechtenimplementatie bij de 
politie in Costa Rica, Studie- en Informatiecentrum (SIM) 
van de Universiteit Utrecht. Ook voltooide zij in 2016 
het Executive Programme van THNK - School of Creative 
Leadership. Quirine zit in de Raad van Advies van het 
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten 
(NJCM) en DELITELABS, een inclusieve startup school. 
Ook is zij lid van het Nederlands Helsinki Comité (NHC).

Dr. mr. Jan-Peter Loof
Jan-Peter Loof is naast zijn werk als ondervoorzitter 
universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de 

Universiteit Leiden, senior research fellow en bestuurslid 
van de landelijke Onderzoekschool Rechten van de Mens 
(School of Human Rights Research) en hoofdredacteur 
van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/
NJCM-Bulletin. Verder werkt hij mee aan de EHRM- 
jurisprudentierubriek in het Nederlands Juristenblad, is 
hij medewerker constitutioneel recht en mensenrechten 
van het Militair Rechtelijk Tijdschrift en annotator in het 
SDU-jurisprudentietijdschrift European Human Rights 
Cases.

Collegeleden

Mr. Mariam Chébti LLM 
Mariam Chébti is werkzaam geweest in de rechtspraak en 
de advocatuur. Zij was sinds 2016 plaatsvervangend-lid 
van het College en per juli 2017 Collegelid. Haar juridische 
expertisegebieden zijn (overheids)aansprakelijkheids-
recht, (internationaal) contractenrecht, personen- en 
familierecht, burgerlijk procesrecht en internationaal 
publiekrecht. Internationale en Europese mensenrechten 
vormen de rode draad in haar publicaties binnen deze 
rechtsgebieden. Mariam beschikt met name over 
kennis en ervaring over de doorwerking en toepassing 
van mensenrechten in de nationale rechtspraak. Zij is 
liaison-officer geweest voor de Hoge Raad bij de Venice 
Commission van de Raad van Europa, het Benelux- 
Gerechtshof en het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens. Mariam is tevens voorzitter van het College van 
Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool en 
verricht redactiewerkzaamheden voor Kluwer ten behoeve 
van de publicatie van internationale jurisprudentie op het 
gebied van mensenrechten.

Prof. mr. Jos Dute 
Jos Dute is, behalve lid van het College voor de Rechten 
van de Mens sinds maart 2010, hoogleraar gezond-
heidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisme is 
gezondheidsrecht. Hij is lid van de Centrale Commissie 
Mensgebonden Onderzoek, het Regionaal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg in Zwolle, de Regionale 
Toetsingscommissie Euthanasie voor Noord-Brabant en 
Limburg, de toetsingscommissie verstrekking gegevens 
doodsoorzaken CBS en het bestuur van de Vereniging 
voor Gezondheidsrecht. Verder is hij voorzitter van de 
klachtencommissie van de Optometristen Vereniging 
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Nederland. Tot slot is hij redactielid van het Tijdschrift 
voor Gezondheidsrecht en het European Journal of Health 
Law. 
 
Dr. mr. Carina van Eck
Carina van Eck heeft een achtergrond als wetenschapper, 
programmamanager en adviseur op het gebied van 
terrorismebestrijding, de aanpak van geweld, het 
vreemdelingenvraagstuk en internationale samenwerking 
(EU/VN). Zij werkte onder meer voor het ministerie van 
Justitie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
(NCTb) en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) in Génève. In 1997 promoveerde Carina van 
Eck in Duitsland op onderzoek waarin de bescherming 
en de rechtspositie van vluchtelingen in het kader van 
mensenrechtenverdragen centraal staat. Carina van Eck 
is vanaf juli 2010 werkzaam bij de Commissie Gelijke 
Behandeling, dat is opgegaan in het huidige College voor 
de Rechten van de Mens. Sinds mei 2014 is zij lid van de 
Raad van Advies van het Instituut voor Immigratierecht 
van de Universiteit Leiden.

Mr. Dick Houtzager 
Dick Houtzager werkt sinds begin 2010 bij de Commissie 
Gelijke Behandeling, het huidige College voor de Rechten 
van de Mens. Eerder deed Dick Houtzager ervaring op als 
rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en Tanzania. 
Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich in het 
Europees en internationaal recht, met speciale aandacht 
voor de thema’s ras en handicap. Bij Art.1 deed hij 
ervaring op met onderzoek en voorlichting. Hij is enkele 
jaren voorzitter geweest van SOLGU, een belangen-
behartiger voor mensen met een handicap. Naast zijn 
werk bij het College is Dick Houtzager redactielid van het 
Journaal Vreemdelingenrecht en lid van de Permanente 
Commissie van deskundigen in het internationaal 
vreemdelingenrecht, de Commissie Meijers.

Prof. mr. Nicola Jägers
Nicola Jägers is sinds de opening in oktober 2012 
werkzaam bij het College. Hiernaast is zij hoogleraar 
International Human Rights Law bij de vakgroep 
Europees en Internationaal Recht van Tilburg Law School. 
Binnen deze functie onderzoekt zij de gevolgen van de 
globalisering en de economische crisis op de verwezen-
lijking van de rechten van de mens. Zij beschikt over 
brede kennis van de economische, sociale en culturele 
rechten en is deskundige op het gebied van de rol en 
positie van niet-statelijke actoren zoals multinationale 
ondernemingen en Non-Gouvernementele Organisaties 
(NGOs). Nicola Jägers is tevens lid van de kernredactie 
van de Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR), 
het bestuur van de landelijke onderzoekschool Rechten 
van de Mens, het algemeen bestuur van de Koninklijke 

Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht 
(KNVIR) en de Commissie Advies Volkenrechtelijke 
Vraagstukken (CAVV).

Mr. Geneviève Lieuw LLM
Geneviève Lieuw heeft een achtergrond als adviseur bij 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast heeft 
zij ruime werkervaring met betrekking tot het Caribische 
deel van het Koninkrijk. Daarbij vormden mensenrechten 
een belangrijk deel van haar werk. Zij heeft veel ervaring 
met mensenrechtenprojecten op nationaal en interna-
tionaal niveau. Verder heeft zij specifieke expertise over 
de praktische toepassing van mensenrechten. Geneviève 
is sinds 2017 collegelid. Daarnaast is zij lid van de Raad 
van Toezicht van Arosa, een stichting die slachtoffers 
van huiselijk geweld begeleidt en opvangt en doet zij als 
consultant diverse internationale mensenrechtenprojecten 
voor organisaties zoals Unicef.

Plaatsvervangend leden

Plaatsvervangende leden worden ingezet in het 
oordelenproces. Het College koos er in 2016 voor het 
aantal plaatsvervangende leden te beperken, mede om 
deze leden bij een substantieel aantal zaken in te kunnen 
zetten. In 2018 bleek dat een aantal plaatsvervangend 
leden in de praktijk beperkter dan verwacht ingezet kon 
worden vanwege verplichtingen bij hun (al dan niet 
nieuwe) hoofdfunctie. Het College heeft daarom besloten 
in 2018 drie nieuwe plaatsvervangende leden te werven.

Mr. S. Goudsmit
Mr. Emile Hofhuis
Mr. Aniel Pahladsingh
Mr. Corrie ter Veer

Per 15 september 2018:
Mr. dr. Anja Eleveld
Mr. drs. Hubert Nijman
Mr. dr. Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen
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Bijlage 2  De Raad van Advies

In 2018 is de samenstelling van de Raad van Advies 
ongewijzigd. Aan de (her-) benoeming tot lid van de Raad 
van Advies is steeds een termijn van vier jaar verbonden. 
Dat geldt niet voor de vaste leden die uit hoofde van hun 
functie vast lid van de Raad zijn. 

Voorzitter 

Yolan Koster MSc.
Voorzitter Yolan Koster is sinds 31 mei 2018 als wethouder 
onder meer verantwoordelijk voor het sociaal domein en 
minderhedenbeleid in de gemeente Bergen NH. Daarvoor 
was zij van 2012-2018 wethouder sociaal domein verant-
woordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente 
Woerden. Daarnaast was zij tot eind juli 2018 lid van de 
bestuurscommissie Zorg&Welzijn van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten. Sinds begin jaren tachtig heeft 
zij zich zowel nationaal als internationaal bezig gehouden 
met het thema mensenrechten, specifiek in relatie tot 
mensen met een beperking. Ook was zij mede oprichter 
en bestuurslid van Art.1 en was zij tot 2013 voorzitter van 
de Coalitie voor Inclusie. Vanuit die laatste hoedanigheid 
was zij nauw betrokken bij de ratificatie van het VN 
verdrag handicap. Tevens was zij vicevoorzitter van het 
College voor Zorgverzekeringen en vicevoorzitter van de 
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. Mevrouw 
Koster heeft in Utrecht sociale interventie gestudeerd.

Vaste leden

Voorzitter Raad voor de rechtspraak - Mr. Frits Bakker
Frits Bakker studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en promoveerde ook bij deze universiteit. 
Na de studie en de militaire dienst werd hij in 1979 raio 
in de rechtbank Breda. Aansluitend werd hij rechter in 
deze rechtbank (werkzaam in de sectoren civiel recht en 
strafrecht). In 1991 volgde benoeming tot vicepresident 
en een overstap naar de rechtbank Haarlem, waar hij als 
kamervoorzitter en later sectorvoorzitter werkzaam was 
in de sectoren strafrecht en civiel recht. In 1999 werd 
hij president van de rechtbank Haarlem en vervolgens 
in 2008 president van de rechtbank Den Haag. Vanaf 1 
juli 2012 is hij gestart als lid/CIO van de Raad voor de 
rechtspraak waar hij sinds 1 april 2013 tevens fungeert 
als waarnemend voorzitter. Op 1 juli 2013 is hij benoemd 
tot voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Zijn 

benoeming daar is per 1 januari 2019 beëindigd, waardoor 
zijn benoeming als vast lid van de Raad van Advies ook 
per die datum is afgelopen. Mr. Henk Naves volgt Frits 
Bakker op als voorzitter van de Raad voor de rechtspraak 
en daarmee als vast lid van de Raad van Advies. 

Nationale Ombudsman - Mr. Reinier van Zutphen
Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 de Nationale 
ombudsman. Hij heeft zeer ruime ervaring als rechter 
in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, 
Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder meer voor-
zitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. 
Voor zijn benoeming tot Nationale ombudsman was hij 
werkzaam als president van het College van Beroep voor 
het bedrijfsleven.

Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens - Mr. Aleid Wolfsen
Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden 
aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad 
van advies. Voor zijn benoeming heeft de heer Wolfsen 
zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke 
macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam 
en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank 
Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid 
voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met 
Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 
burgemeester van Utrecht. Van 1979 tot 1994 was de heer 
Wolfsen in verschillende functies werkzaam bij het parket 
van de officier van justitie en bij de arrondissementsrecht-
bank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met 
een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die 
hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie 
van Justitie, onder andere als projectleider Herziening 
Rechterlijke Organisatie.

Leden

Prof. dr. Yvonne Donders 
Yvonne Donders is Hoogleraar Internationale Mensen-
rechten en Hoofd van de Afdeling Internationaal en 
Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. 
Haar onderzoek richt zich vooral op de bevordering en 
implementatie van economische, sociale en culturele 
rechten en op internationale mensenrechten en culturele 
diversiteit. Voorheen was zij werkzaam bij de Afdeling 
Mensenrechten van het Internationale Secretariaat van 
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UNESCO in Parijs. Yvonne Donders is o.a. lid van de 
Nationale UNESCO Commissie, lid van de Mensen-
rechtencommissie van de Adviesraad Internationale 
Vraagstukken, lid van de redactie van de Netherlands 
Quarterly for Human Rights en voorzitter van de Advies-
commissie Shelter City.

Prof. dr. Klara Boonstra
Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman 
Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-de-
mocratie. Hiervoor was zij werkzaam als beleidsjurist bij 
de Vakcentrale FNV waar zij zich vooral bezighield met 
onderdelen van het private arbeidsrecht, de collectieve 
arbeidsvoorwaardenvorming, medezeggenschap en 
ondernemingsrecht, alle op nationaal, Europees en inter-
nationaal niveau. Tevens is zij werkzaam als hoogleraar 
Internationaal Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. In 1996 promoveerde zij aan de Universiteit 
Leiden op een onderzoek naar de invloed van de regelge-
ving van de ILO op het Nederlandse arbeidsrecht, in het 
bijzonder de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. 

Drs. Glenn Helberg
Glenn Helberg is al jarenlang werkzaam als kinder- en 
jeugdpsychiater. Daarnaast is hij actief betrokken 
(voorheen als voorzitter) bij het Overlegorgaan Caribische 
Nederlanders (OcaN), dat als taak heeft de Nederlandse 
overheid te adviseren, gevraagd en ongevraagd inzake 
integratie en participatie thema’s van migranten en van 
Caribische Nederlanders in het bijzonder. De heer Helberg 
is bestuurslid van het Landelijk Overleg Minderheden 
(LOM) en was eerder ook coördinerend voorzitter.
 
Mr. Sieto de Leeuw
Sieto de Leeuw is sinds 11 april 2017 voorzitter van de 
Algemene Bond Uitzendondernemingen. Hiervoor was hij 
jarenlang werkzaam bij Randstad Holding, het laatst als 
managing Director Group Social & Public Affairs. Ook is 
hij Bestuurslid bij Stichting Microfinanciering en Onder-
nemerschap Nederland en bestuurslid bij VNO-NCW. De 
heer De Leeuw studeerde rechten aan de Universiteit van 
Tilburg. Hij heeft specifieke expertise op het terrein van 
arbeidsverhoudingen en beleid en wet- en regelgeving op 
het terrein van de arbeidsmarkt.
 
Drs. Dorine Manson
Dorine Manson is sinds oktober 2018 managing director 
bij de Goede Doelen Loterijen. Hiervoor was zij 8 jaar 
directeur en later bestuursvoorzitter van Vluchtelin-
genWerk Nederland. Eerder werkte zij als directeur 
Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam 
(2002-2010) en was zij als senior manager werkzaam bij 
PricewaterhouseCoopers (1993-2002). Naast haar huidige 
functie is Dorine Manson Commissaris bij Stadsherstel 

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

Mr. André Rouvoet
André Rouvoet was jarenlang lid van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en fractievoorzitter van de 
Christenunie-fractie. In het kabinet Balkenende IV (20 
februari 2007 – 14 oktober 2010) was hij minister voor 
Jeugd & Gezin, tevens vice-premier. Van 23 februari 2010 
tot 14 oktober 2010 was hij demissionair minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nu is hij onder meer 
voorzitter van de brancheorganisatie Zorgverzekeraars 
Nederland. Verder is hij actief als bestuurder en 
toezichthouder op diverse domeinen. Hij heeft specifieke 
expertise op het terrein van zorg-, welzijn-, jeugdzorg- en 
onderwijsorganisaties en, uiteraard, op het vlak van 
politieke verhoudingen. In zijn politieke carrière heeft 
hij altijd bijzondere interesse gehad voor staatsrecht en 
vraagstukken rond (de botsing van) grondrechten.

Mardjan Seighali
Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor Vluchte-
ling-Studenten UAF. Zij groeide op in Iran en is in 1990 
voor het toenmalige regime gevlucht. Mardjan is in de 
jaren negentig zelf begeleid door de stichting waar zij nu 
directeur van is. In de tussenliggende periode heeft ze 
als manager gewerkt in de jeugdzorg, in de reclassering 
en – hoe verrassend voor iemand van niet-Nederlandse 
origine - bij Erfgoed Nederland. Politieke interesse heeft 
zij al sinds haar jeugd. In Iran had zij de vrijheid niet om 
zich politiek te uiten, in Nederland zet ze zich al jaren in 
voor de lokale politiek in haar woonplaats Almere.
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Bijlage 3  Klankbordgroep  
VN-verdrag handicap
Het College heeft een klankbordgroep VN-verdrag 
handicap ingesteld, bestaande uit zes personen die 
zelf ervaring hebben met leven met een beperking. Het 
College raadpleegt de klankbordgroep bij werkzaamheden 
die betrekking hebben op de rechten van personen met 
een beperking. In 2018 zijn twee bijeenkomsten geweest 
met de klankbordgroep en heeft het College de leden een 
aantal keer tussendoor gevraagd om over activiteiten 
mee te denken. Zo zijn de leden betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de tweede monitoringsrapportage 
over het VN-verdrag handicap en bij de campagne over de 
rechten van personen met een beperking. In 2018 waren 
de leden van de klankbordgroep:
 
De heer Beer Boneschansker
Mevrouw Bianca van der Horst
Mevrouw Anita Hubner
Mevrouw Xandra Koster
Mevrouw Mandy Mienes
Mevrouw Henriette Sandvoort
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