
burgemeestersblad    92  20196

‘Burgemeester, ik voel me gediscrimineerd. Ik ben in transitie van man naar vrouw, sta wel al als vrouw 
hier bij de gemeente ingeschreven, maar ik ben nog niet geopereerd. Ik wil graag lid worden van de 
plaatselijke dames zwemclub. Ik ben niet toegelaten en wil daar een klacht over indienen. Waar kan ik 
terecht met mijn verhaal en hoe dien ik een klacht in? Moet ik bij u zijn?’

Hoe helpt de burgemeester    de burger een stapje verder? 
Discriminatieklachten

als burgemeester wil je toegankelijk zijn en in 
de praktijk kunnen burgers vele en zeer diver-
se vragen stellen. Een burgemeester weet 

echter niet alles.  Als een burger klaagt over discrimi-
natie dan gaan er als het goed is wel alarmbellen 
rinkelen. De burgemeester is immers hoeder van de 
lokale democratie, streeft de inhoud van Artikel 1 van 
de Grondwet na en wil er als burgermoeder of -vader 
zijn voor iedere inwoner van de gemeente. Een luiste-
rend oor bieden is belangrijk. Maar hoe kan deze 
burger door de burgemeester een stapje verder 
worden geholpen? Welke informatie dient de burge-
meester paraat te hebben om adequaat en effectief 
de weg te wijzen bij discriminatieklachten?

Verschillende mogelijkheden
‘Discriminatie aanpakken vereist een lange adem, 
veel doorzettingsvermogen en een doordachte geza-
menlijke inspanning’, dat zijn de woorden van coördi-
nerend minister van Binnenlandse Zaken Kajsa 
Ollongren. Het huidige kabinet rolt het Nationaal 
actieprogramma tegen discriminatie (Kamerstuk 
30950, nr. 84) verder uit en richt zich daarmee op 

diverse maatschappelijke terreinen en vormen van 
discriminatie. Denk daarbij aan discriminatie op de 
arbeidsmarkt, in het bijzonder ook zwangerschaps-
discriminatie en op de woningmarkt. Ook is er speci-
ale aandacht voor de lokale aanpak. In dat kader 
blijkt uit onderzoek van Movisie dat met name kleine-
re gemeenten (<25.000 inwoners) geen of weinig 
lokaal beleid tegen discriminatie voeren (Handreiking 
anti-discriminatie gemeenten (MOV-13953983-1.2), 

2018). In 2019 gaat dat om 36% van de gemeenten, 
zo schrijft Binnenlands Bestuur op 27 december 
2018. Er is bij deze gemeenten een gebrek aan capa-
citeit en expertise.
Een burgemeester kan burgers met een klacht over 
discriminatie op verschillende manieren helpen. In 
alle gevallen kan de burgemeester doorverwijzen 
naar de Anti Discriminatie Voorziening (ADV), die de 
burger kan ondersteunen bij zijn klacht of vraag. Als 
de klacht het handelen van de gemeente zelf betreft, 
moet de gemeente de klacht zelf behandelen. Daarna 
kan de gemeente doorverwijzen naar de Nationale 
ombudsman. Voor klachten over andere instanties, 
en soms ook over de gemeente zelf, kan de gemeente 
doorverwijzen naar het College voor de Rechten van 
de Mens. Als capaciteit en expertise in de eigen 
gemeente niet paraat zijn, kan de gemeente zich zelf 
wenden tot het College voor de Rechten van de Mens, 
bijvoorbeeld voor trainingen. 

Lokale of regionale Anti 
Discriminatie Voorziening (ADV)
De aanpak van discriminatie gebeurt meestal op regi-
onaal niveau, via een Anti Discriminatie Voorziening. 
De “lokale” ADV bij kleine gemeenten maakt vaak 
deel uit van een regionale voorziening. De gemeen-
ten die deelnemen betalen aan deze voorziening  een 
bedrag per inwoner. Burgemeesters kunnen burgers 
die zich melden met discriminatieklachten doorver-
wijzen naar de ADV. Medewerkers van die bureaus 
helpen bij het indienen van de klacht op de juiste 
plek en vaak begeleiden ze de burger tijdens het 
verdere proces, bijvoorbeeld door mee te gaan naar 
de zittingen van het College voor de Rechten van de 
Mens. De ADV registreert de klachten en vragen en 
heeft daarmee een beeld van discriminatie in de 
gemeente. Om het half jaar kan de burgemeester de 
ADV uitnodigen voor een gesprek om inzicht te krij-
gen op het totaal aantal discriminatieklachten in zijn 
of haar gemeente, om de inhoud van de klachten te 
bespreken en het resultaat. Het is ook goed om te 

‘Discriminatie aanpakken vereist een lange 
adem, veel doorzettingsvermogen en een 
doordachte gezamenlijke inspanning’
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kijken op welke terreinen de samenwerking met de 
ADV verder kan worden ingevuld. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een korte presentatie door de ADV 
tijdens de jaarlijkse Landelijke Naturalisatiedag in 
december. De burgemeester ontvangt op dat moment 
alle naturalisandi van het afgelopen jaar en in het 
programma past voorlichting over de taken en verant-
woordelijkheden van de ADV heel goed. Ook omdat 
het de aangiftebereidheid kan bevorderen.  

De Nationale Ombudsman en het 
burgerperspectief bij klachten
De Nationale Ombudsman en het College voor de 
Rechten van de Mens hebben een bijzondere rol ten 
aanzien van discriminatieklachten. Iedere gemeente 
moet een klacht over discriminatie over eigen hande-
len zelf behandelen (eerstelijns klachtbehandeling 
op basis van de Algemene wet bestuursrecht). Gaat 
dat niet naar tevredenheid van een burger, dan kan 
de burgemeester doorverwijzen naar de Nationale 
ombudsman (tweedelijns klachtbehandeling). Deze 
heeft in de rechtsstaat een bijzondere rol. Elke 
EU-burger moet toegang hebben tot een onafhankelij-
ke rechter, maar ook tot een ombudsman. Dat staat 
in het Charter of Fundamental Rights of the European 
Union (art. 43). Ook het soft acquis communautaire 
vraagt van nieuw toetredende staten om een 
ombudsman aan te stellen die de fundamentele rech-
ten van burgers beschermt, naast een onafhankelijke 
rechter. De Raad van Europa heeft verschillende reso-
luties en aanbevelingen aangenomen met betrekking 

tot de ombudsman en de rol van het instituut in een 
lidstaat. De ombudsman is dus ook voor de Raad van 
Europa de promotor en beschermer van goed bestuur 
en mensenrechten. 
De rol van de ombudsman als mensenrechtenhoeder, 
vertrekt vanuit het burgerperspectief. Hoe heeft het 
handelen van de overheid de werkelijkheid van de 
burger veranderd of  beïnvloed? Als dat niet goed is 
gaat, kan een ombudsman constateren dat de over-
heid op een onbehoorlijke manier heeft gehandeld. 

De Nationale ombudsman signaleert dagelijks dat 
het schuurt in de verhouding tussen burger en over-
heid (ongeveer 30.000 signalen per jaar). Nederland 
telt sinds 1 januari 2019 355 gemeenten. De Nationa-
le ombudsman is van een ruime meerderheid van 
deze gemeenten tweedelijns klachtbehandelaar. Ook 
bij voorbeeld politieklachten worden in de tweede 
lijn door de Nationale ombudsman in behandeling 
genomen.1 

1 In gesprek over afhandeling van politieklachten, 
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‘Het is een goede zaak dat burgemeesters 
burgers op weg helpen die zich bij hen 

melden met discriminatieklachten’
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Gelijke behandeling centraal bij 
College voor de Rechten van de 
Mens
Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft 
een belangrijke rol bij de afhandeling van discrimina-
tieklachten. Dit College is in oktober 2012 bij wet 
opgericht2 en is hèt nationale mensenrechteninsti-
tuut. Het College heeft een breed mandaat: het doen 
van onderzoek naar de bescherming van de rechten 
van de mens, waaronder het onderzoeken of er een 
onderscheid is of wordt gemaakt en het geven van 
een oordeel daarover, het rapporteren en het doen 
van aanbevelingen over de bescherming van de rech-
ten van de mens, het geven van (gevraagd en onge-
vraagd) advies aan regering en parlement over wet- 
en regelgeving, het stimuleren van onderzoek naar de 
bescherming van de rechten van de mens, het struc-
tureel samenwerken met maatschappelijke organisa-
ties en met nationale en internationale mensenrech-
tenorganisaties, het aansporen tot de ratificatie, 
implementatie en naleving van mensenrechtenver-
dragen en het aansporen tot naleving van Europese 
of internationale aanbevelingen over de rechten van 
de mens.
Een belangrijke taak van het College is het geven van 
oordelen over klachten op grond van de gelijke 
behandelingswetgeving.34 Het gaat daarbij om zaken 

2 Wet College voor de Rechten van de mens, Stb. 2011, 573.

3 Bv. in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), de Wet 

gelijke behandeling o.g.v. handicap of chronische ziekte (WGBH/

CZ), de Wet gelijke behandeling o.g.v. leeftijd bij de arbeid 

(WGBL), artikel 7:646 tot en met 7:649 van het Burgerlijk wetboek 

(BW) en artikel 125g en 125 h van de Ambtenarenwet (AW).

4 Zie bijvoorbeeld oordeel 2018-138.

op belangrijke gebieden van het maatschappelijk 
leven, zoals arbeid, het goederen- en dienstenver-
keer (onder andere onderwijs, wonen, verzekeren, 
sporten). Het College is niet bevoegd om te oordelen 
over klachten over eenzijdig overheidshandelen 
(onder andere verstrekking van uitkeringen en subsi-
dies, belastingheffing, politieoptreden). Het College 
behandelt met name klachten op verzoek van perso-
nen die zich gediscrimineerd voelen. Maar ook 
bestaat er een ander, nog niet zo bekend, middel om 
duidelijkheid te krijgen over de vraag of iets discrimi-
natie is of niet. Een voorbeeld daarvan is dat u als 
burgemeester in gesprek bent met een winkelketen 
die graag in het plaatselijke  winkelcentrum een fili-
aal wil openen. In het gesprek komt terloops ter spra-
ke dat al het personeel in de zaak dienstkleding moet 
dragen en daarbij voor vrouwen het dragen van een 
hoofddoek niet is toegestaan. Handig dat u als burge-
meester dan weet dat dat bedrijf zich, voordat er 
‘gedoe’ ontstaat, tot het College kan wenden met de 
vraag “ kan dit verbod door de beugel of ben ik dan 
aan het discrimineren?” Dit wordt een oordeel 
omtrent eigen handelen genoemd.4 Als het College 
oordeelt dat het beleid (op onderdelen) niet in over-
eenstemming is met de gelijke behandelingswetge-
ving, dan ligt het voor de hand dat dit wordt aange-
past en hebben meerdere mensen profijt van zo’n 
oordeel. Ook kunnen ADV’s het College om een 
oordeel vragen, ook zonder dat er sprake is van een 
individuele klacht. 

Topje ijsberg
Het is een goede zaak dat burgemeesters burgers op 
weg helpen die zich bij hen melden met discrimina-
tieklachten. Dat kan door, afhankelijk van de klacht, 
te verwijzen naar de lokale of de regionale ADV, de 
Nationale ombudsman of naar het College voor de 
Rechten van de Mens. In het geval van de burger die 
in transitie is van man naar vrouw kan een doorver-
wijzing plaatsvinden naar de ADV die het College voor 
de Rechten van de Mens om een oordeel kan vragen. 
Doorverwijzen is des te belangrijker omdat uit de 
praktijk blijkt dat de klachten die uiteindelijk worden 
doorgezet en tot een oordeel leiden slechts een topje 
van de ijsberg zijn. Uw medewerking is dus van 
belang. <
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