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TITEL: Seksuele intimidatie op de werkvloer : Een onderzoek onder werknemers en 
werkgevers naar meldingen en schriftelijke klachten 
AUTEUR(S): Sax, M. 
Talman, J. 
Hippert, N. 
Engelen, M. van 
UITGAVE: S.L. : De Beleidsonderzoekers, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek verricht in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens naar 
meldingen en klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer. Onderzoek gaat in op hoe het is 
gesteld met de meldings- en klachtbereidheid van werknemers, het verloop van de afhandeling van 
meldingen en klachten en ervaringen van zowel werkgevers als werknemers daarmee. Seksuele 
intimidatie is bij wet verboden: het betekent voor slachtoffers de aantasting van hun lichamelijke 
integriteit en hun recht op veiligheid. Specifiek in een werkomgeving valt seksuele intimidatie onder 
psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen, en 
als het toch voorkomt, hier passend beleid op te voeren. Werknemers kunnen, als zij te maken krijgen 
met seksuele intimidatie, daarvan melding maken of een klacht indienen. Aan de hand van desk 
research wordt het juridische kader geschetst een overzicht gegeven van de literatuur over de 
prevalentie van seksuele intimidatie op de werkvloer, de verschijningsvormen van seksuele 
intimidatie, de klachtbereidheid van werknemers en de klachtafhandeling door werkgevers. Het 
empirisch deel van het onderzoek bestond uit een online enquête onder werknemers, een telefonische 
enquête onder werkgevers en verdiepende interviews met werknemers en werkgevers die te maken 
hebben gehad met seksuele intimidatie. Uit de enquête blijkt dat de meeste slachtoffers geen melding 
maken van hun ervaring, 37% doet dat wel.Uit het onderzoek komt naar voren dat een relatief groot 
gedeelte van de werknemers in de afgelopen tien jaar te maken heeft gehad m et seksuele intimidatie 
op het werk. In totaal gaat het om 16% van de werknemers. Vrouwen zijn vaker slachtoffer van 
seksuele intimidatie dan mannen: 21% van de vrouwenheeft te mak en gehad met seksuele intimidatie 
in de afgelopen tien jaar. De kans om slachtoffer te zijn van seksuele intimidatie neemt af naarmate 
werknemers ouder worden. Bij vrouwen die seksueel geïntimideerd zijn is de dader meestal een man. 
Als mannen het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie is de dader in ongeveer de helft van de 
gevallen een man. In totaal heeft 65% van de slachtoffers iemand van binnen de 
organisatieaangewezen als dader. Seksuele intimidatie door een collega komt volgens slachtoffers het 
vaakst voor, 57% van de slachtoffers zegt dat een collega de dader was. 14% van de slachtoffers is 
seksueel geïntimideerd door de directe leidinggevende. 27% van de werknemers die te maken heeft 
gehad met seksuele intimidatie geeft aan dat de dader een externe was, zoals een klant of patiënt. 
Nog eens 8% van de slachtoffers is zowel door een interne als externe dader seksueel geïntimideerd. 
In totaal maakt 37% van de slachtoffers melding van seksuele intimidatie. Een kwart van de slachtoffers 
meldt het voorval bij hun directe leidinggevende, 7% van de slachtoffers heeft (ook) melding gemaakt 
van seksuele intimidatie bij de vertrouwenspersoon. Vrouwen lijken vaker melding te maken van 
seksuele intimidatie dan mannen. De belangrijkste redenen van slachtoffers om melding te maken van 
seksuele intimidatie zijn dat zij gehoord wilden worden, dat zij advies wilden over wat te doen en dat 
zij wilden dat de dader aangesproken zou worden op het gedrag. Uit de interviews met slachtoffers en 
vertrouwenspersonen blijkt dat een belangrijk motief om te melden is dat slachtoffers willen dat de 
seksuele intimidatie stopt. Wanneer een slachtoffer melding maakt van seksuele intimidatie, is er 



volgens betrokkenen soms al veel gebeurd. Het slachtoffer heeft bijvoorbeeld zelf al geprobeerd hier 
met de dader over te praten, maar dit heeft dan niet het gewenste resultaat gehad. Niet alle 
werknemers die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie maken daar melding van. Uit het 
onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de werknemers geen melding maakt van seksuele 
intimidatie. Van de slachtoffers die niet gemeld hebben zegt ruim de helft dat niet te hebben gedaan 
omdat zij daar geen behoefte aan hadden. Een andere reden om niet te melden is dat het slachtoffer 
de dader zelf al heeft aangesproken op het gedrag en dat dit gedrag toen stopte. Uit dit onderzoek 
blijkt dat er ook andere, meer negatieve, redenenkunnen zijn om geen melding te maken van seksuele 
intimidatie. De rode draad daarin is angst. Slachtoffers kunnen bang zijn niet serieus genomen te 
worden, verwijten te krijgen over hun eigen rol in de situatie, of dat het negatieve consequenties heeft 
voor hun loopbaan. Werknemers geven bijvoorbeeld aan dat zij bang waren dat hun contract niet 
verlengd zou worden of dat zij minder kans zouden maken op promotie. 
LINK: https://www.beleidsonderzoekers.nl/wp-content/uploads/2021/06/Eindrapport-seksuele-
intimidatie-op-de-werkvloer-regulier.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Intimidatie 
Discriminatie 
Vrouwen 
Klachtbehandeling 
Werkvloer 
CODE: 406.21 
 
 
TITEL: Discriminatie in Context. Een onderzoek naar achtergronden, oorzaken en 
triggerfactoren van discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst door 
jongeren in Nederland 
AUTEUR(S): Wolff, R. 
Leeuwen, R. van 
Heerik, A. van den 
Seidler, Y. 
Sterkenburg, J. van 
Boom, J. de 
UITGAVE: Rotterdam : Risbo - Erasmus Universiteit Rotterdam, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de context en triggerfactoren van discriminatie van Nederlanders 
van Afrikaanse herkomst in Nederland uitgevoerd. In tegenstelling tot veel andere racisme- en 
discriminatiestudies, waarin het slachtofferperspectief centraal staat, draait het in dit onderzoek om 
de pleger-kant. Het is primair gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met als doel inzicht 
te krijgen in factoren die bijdragen aan discriminerende gedragingen jegens Nederlanders van 
Afrikaanse herkomst en dient bruikbare handvatten te bieden om een (preventieve) 
antidiscriminatieaanpak en antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen. Deze doelen zijn vertaald naar de 
volgende drie onderzoeksvragen:. 
(1) Wat zijn de belangrijkste factoren en domeinen die bijdragen aan het ontstaan van negatieve 
beeldvorming, vooroordelen en opvattingen over Nederlanders van Afrikaanse afkomst?. 
 (2) Welke triggerfactoren zijn doorslaggevend in het daadwerkelijk uiten van discriminatie jegens 
Nederlanders van Afrikaanse afkomst onder jongeren?. 
 (3) In hoeverre zijn de gevondenfactoren die bijdragen aan vooroordelen en daadwerkelijke uitingen 
van discriminatie uniek in vergelijking met vooroordelen en discriminatie onder jongeren gebaseerd 
op geloof, andere afkomst en andere huidskleur?  
Het onderzoek onder jongeren bestaat uit twee onderdelen: een vragenlijstonderzoek (2.037 
respondenten) en een online community (77 respondenten). De dataverzameling heeft 
plaatsgevonden in de maanden juni tot en met augustus2020. Onderdeel van dit onderzoek was ook 
om te achterhalen of er verschillen bestaan tussen de denkbeelden van en ervaren discriminatie door 
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jongeren en volwassenen. Om deze reden is er vergelijkbaar vragenlijstonderzoek onder volwassenen 
uitgevoerd (1.059 respondenten) waarbij onder andere is gekeken naar de omvang en aanleiding van 
discriminatie tegen Nederlanders van Afrikaanse herkomst. De dataverzameling hiervoor vond plaats 
van december 2020 tot en met januari 2021. 
Geconcludeerd wordt dat veel factoren een rol spelen rondom discriminatie van Nederlanders van 
Afrikaanse herkomst. De beeldvorming en de mate van contact met Nederlanders van Afrikaanse 
herkomst lijken daarbij een prominente rol te spelen. Het beeld ontstaat dat de personen die 
discriminerend gedrag hebben vertoond in een homogene groep leven. Zij en de omgeving waarbinnen 
zij verkeren denken negatiever over Nederlanders met een Afrikaanse herkomst en hebben 
tegelijkertijd weinig contacten met deze Nederlanders. In die zin lijkt de uitspraak dat onbekend ook 
onbemind maakt binnen deze context op te gaan. Deze factoren, die samenhangen met socialisatie, 
identiteit, vooroordelen en stereotypen, lijken ertoe te leiden dat respondenten, wanneer zij in een 
negatieve situatie terecht komen waarbij een persoon van Afrikaanse herkomst betrokken is, eerder 
geneigd zijn om discriminerend te reageren. Om een antwoord op de derde onderzoeksvraag te 
kunnen geven, is een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van voorliggend onderzoek en 
onderzoeken naar andere vormen van discriminatie zoals moslimdiscriminatie en antisemitisme in 
Nederland (resp. Van Wonderen & Van Kapel, 2017 en Van Wonderen en Wagenaar, 2015). Uit 
voorliggend onderzoek blijkt dat jongeren die zelf discrimineren hun gevoelens ten opzichte van 
Nederlanders van Afrikaanse herkomst onder andere baseren op wat zij tot zich krijgen via (sociale) 
media, dit is overeenkomstig met onderzoeken naar moslimdiscriminatie en antisemitisme. De ideeën 
van ouders en (beste) vrienden spelen een rol bij de beeldvorming (gedachten en gevoelens) van 
jongeren over de desbetreffende bevolkingsgroep in zowel dit onderzoek, als de onderzoeken naar 
moslimdiscriminatie en antisemitisme. Persoonlijk contact met de betreffende bevolkingsgroep speelt 
ook een rol in het huidige onderzoek. Jongeren die zelf Nederlanders van Afrikaanse herkomst 
discrimineren hebben minder vaak contact met deze bevolkingsgroep. In het onderzoek naar 
moslimdiscriminatie wordt een vergelijkbaar verband gevonden: diepgang en kwaliteit van contacten 
met moslims hangen samen met de beeldvorming over moslims onder jongeren. Gekeken naar 
oorzaken of triggerfactoren van 
discriminatie naar bepaalde bevolkingsgroepen, kennen de verschillende onderzoeken ook 
raakvlakken met elkaar. Jongeren die zelf Nederlanders van Afrikaanse herkomst discrimineren, 
hebben negatievere beelden van en gevoelens voor deze groep Nederlanders. Dit komt overeen met 
het onderzoek naar moslimdiscriminatie. Discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst lijkt 
vaak voor te komen in conflictsituaties, iets wat ook wordt gevonden in het onderzoek naar 
moslimdiscriminatie. Behalve overeenkomsten tussen de drie onderzoeken, lijkt er een 
onderscheidend fenomeen te zijn. Jongeren uit het huidige onderzoek beoordelen de verschillende 
subgroepen (sub-Sahara Afrikaanse , Antilliaanse en Afro-Surinaamse Nederlanders) Nederlanders van 
Afrikaanse herkomst hetzelfde, iets wat bij moslimdiscriminatie en antisemitisme niet het geval is. In 
het onderzoek naar antisemitisme lijken de negatieve gevoelens meer betrekking te hebben tot de 
staat Israël dan tot joodse Nederlanders. In het onderzoek naar moslimdiscriminatie kwam naar voren 
dat jongeren anders denken over verschillende subgroepen moslims in Nederland. De resultaten van 
dit onderzoek lijken er, in tegenstelling tot de onderzoeken naar moslimdiscriminatie en 
antisemitisme, op te wijzen dat discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst voornamelijk 
is gebaseerd op uiterlijke kenmerken, dan op de landen of gebieden waar zij vandaan komen. De 
resultaten van dit onderzoek bevestigen dat discriminatie een complex fenomeen is dat lastig te 
voorspellen en verklaren valt. Op een aantal facetten komen de groepen die zelf hebben 
gediscrimineerd en respondenten die nooit discriminatie hebben meegemaakt overeen, terwijl 
hiertussen juist de grootste verschillen zouden worden verwacht. Het wordt duidelijk dat de omgeving 
waarin iemand verkeert en persoonlijke ervaringen met Nederlanders van Afrikaanse herkomst 
samenhangen met de denkbeelden over Nederlanders van Afrikaanse afkomst en het vertonen van 
discriminerend gedrag. Met name de persoonlijke (positieve) ervaringen met Nederlanders van 
Afrikaanse afkomst lijken daarin een belangrijke rol te spelen. Jongeren die in de familiecontext vaker 
negatieve geluiden over Nederlanders van Afrikaanse herkomst horen, maar persoonlijke contacten 



en een (gemengde) vriendengroep hebben met Nederlanders van Afrikaanse herkomst, lijken minder 
snel geneigd zelf discriminerend gedrag te gaan vertonen. Tegelijkertijd zien we dat personen die zelf 
weinig tot geen contacten hebben met Nederlanders van Afrikaanse herkomst en in hun familie en 
vriendenkring relatief vaak discriminatie meemaken én waarbinnen negatieve beeldvorming bestaat, 
vaker zelf ook discriminerend gedrag vertonen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/08/09/discrimina
tie-in-context/Risbo+Discriminatie+in+Context+DEF.pdf 
TREFWOORDEN: Discriminatie 
Etnische minderheden 
Afrikanen 
Autochtonen 
Racisme 
CODE: 011.21 
 
 
TITEL: Bi+ in Nederland: Onderbelicht en veel vooroordelen 
AUTEUR(S): Baams, L. 
et al. 
UITGAVE: Utrecht : Bi+ Onderzoeksconsortium:, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen en Rutgers hebben gedaan onder bijna 
3.000 bi+ mensen van 16 t/m 55 jaar oud. Dat gebeurde in opdracht van emancipatie-organisatie Bi+ 
Nederland. Het is voor het eerst dat er op deze schaal onderzoek naar deze groep verricht is. De 
onderzoeksresultaten laten zien dat deze veelal onzichtbare groep met diverse vooroordelen te 
kampen heeft . Het gaat om een vragenlijstonderzoek onder bijna 3.000 bi+ deelnemers. Deze 
gegevens zijn tussen november en december 2020 verzameld. De uitkomsten van dit 
vragenlijstonderzoek vormen een eerste stap in een groter project naar de ervaringen en het welzijn 
van bi+ personen. De term bi+ verwijst naar mensen die zich aangetrokken voelen tot meer dan één 
gender, (seksuele) relaties hebben met meer dan één gender, voor wie gender geen rol speelt, of 
mensen die zichzelf biseksueel, panseksueel, heteroflex, bi+ of queer noemen. Het onderzoek laat zien 
dat de helft van de bi+ deelnemers in het onderzoek regelmatig wordt lastiggevallen met vervelende 
grappen. Ongeveer 17% wordt regelmatig uitgescholden of nageroepen vanwege de seksuele 
oriëntatie. Uit het onderzoek blijkt dat bi+ mensen hun seksuele oriëntatie wel veel delen met 
vrienden, maar veel minder met familie of op het werk. Voor bi+ mannen blijkt het extra moeilijk om 
erover te praten. Bijna de helft van de bi+ deelnemers maakt het mee dat mensen denken dat hun 
seksuele oriëntatie tijdelijk is. Een derde van de bi+ mensen uit het onderzoek maakt regelmatig mee 
dat mensen denken dat zij ontrouw zijn. Terwijl de meerderheid (64%) van de bi+ mensen met een 
relatie monogaam is. Pijnlijke ervaringen, waarvan het niet ondenkbaar is dat deze het beeld van jezelf 
en je welzijn op een negatieve manier beïnvloeden . Hoe meer bi+ mensen geconfronteerd worden 
met stigma en vooroordelen, des te meer hebben zij last hebben van depressieve en angstklachten. 
Stigma vergroot ook de kans dat iemand in de afgelopen zes maanden een zware drinker was of in het 
afgelopen jaar drugs gebruikte. Ondanks de groeiende aandacht voor positie, welzijn en rechten van 
lhbti+ personen in Nederland, blijft de bi+ groep onderbelicht. 
LINK: https://biplus.nl/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Hoe-is-het-om-biplus-te-zijn-maart-
2021.pdf 
TREFWOORDEN: Biseksualiteit 
Discriminatie 
Seksualiteit 
CODE: 005.21 
 
 
TITEL: Ketenen van het verleden. Rapport van Bevindingen. Adviescollege Dialooggroep 
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Slavernijverleden 
UITGAVE: Amsterdam : Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden, 2021 
SAMENVATTING: Rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden dat op 3 juli 
2020 is ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties om een dialoog te organiseren over het slavernijverleden en 
de doorwerking daarvan in de hedendaagse samenleving, die gericht is op een 
brede erkenning en inbedding van dit gedeelde verleden. Rapport is het 
resultaat van een brede dialoog in de Nederlandse samenleving, waarbij ook het 
Caribisch deel van het Koninkrijk is betrokken. Het Adviescollege heeft 
gesproken met burgers, waaronder specifiek jongeren, vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties, groeperingen en maatschappelijke sectoren. Het heeft een 
burgerpanel geraadpleegd, een publiekcampagne opgezeten er zijn wetenschappers 
betrokken. Er is gestreefd naar een brede dialoog, met verdiepende gesprekken. 
Aantal van de adviezen zijn:. Advies om bij wet te erkennen dat de slavenhandel 
en de slavernij die tussen de zeventiende eeuw en 1 juli 1863 direct of 
indirect onder Nederlands gezag hebben plaatsgevonden, misdrijven tegen de 
menselijkheid waren. Daarbij moet ook het leed erkend worden van alle mensen 
die slachtoffer van deze misdrijvenzijn geworden en het leed van hun 
afstammelingen. Vergroten van het bewustzijn over de trans-Atlantische 
slavernij via onderzoek, onderwijs en kunstzinnige projecten onder meer door 
een nationaal onderzoeksprogramma te starten naar het slavernijverleden en de 
hedendaagse erfenissen en doorwerkingen daarvan, waaronder institutioneel 
racisme. In de opstelling en uitvoering van dit onderzoek moeten zowel nazaten 
als niet-nazaten van tot slaafgemaakten participeren.. Versterk de kennis over 
de betekenis van discriminatie in het dagelijks leven en tref wettelijke 
maatregelen ter bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat. Draag zorg voor 
systematische handhaving. . Draag zorg voor voldoende en structurele 
financiering van herstelmaatregelen waardoor er duurzaam geïnvesteerd kan 
worden in het verminderen van de gevolgen van het slavernijverleden In de 
bijlagen zijn de volgende bijdragen van wetenschappers meegenomen: 
. Dr. Uladzislau Belavusau : Adopting a Memory Law on the Dutch Slavery Past?; 
. Arjen van Rijn, Bastiaan Rijpkema, Glenn Thodé: Erkenning, excuses en herstel. Een 
verkenning van de betekenis van het Nederlands recht en het recht van het Koninkrijk der 
Nederlanden bij de verwerking van het slavernijverleden; 
. Rose Mary Allen en Alex van Stipriaan: Levend slavernijverleden in Nederland en de 
Nederlandse Cariben; 
. Prof dr ir Gilbert Cijntje: Levend slavernijverleden in Nederland en de Nederlandse Cariben. 
. Prof. Dr. Philomena Essed: Opties voor een volwaardig excuus voor de slavernij en de gevolgen voor 
nakomelingen in Nederland. 
Rapport is op 1 juli 2021 door de Minister van BZK naar de Tweede 
Kamer gestuurd. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/07/01/ketenen-
van-het-verleden/Ketenen+van+het+verleden+(met+bijlagen)-web-26+juli.pdf 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/07/01/aanbie
dingsbrief-bij-rapport-adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden/aanbiedingsbrief-bij-rapport-
adviescollege-dialooggroep-slavernijverleden.pdf 
TREFWOORDEN: Racisme 
Antidiscriminatiebeleid 
Herdenkingen 
Suriname 
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TITEL: Voorstel van wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als 
strafverzwaringsgrond : Tekst en Memorie van toelichting 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid / Tweede Kamer der Staten 
-Generaal, 2021 
SAMENVATTING: Memorie van toelichting en wettekst van het Initiatiefwetsvoorstel "Voorstel van 
wet van de leden Buitenweg en Segers tot wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als 
strafverzwaringsgrond". Wetsvoorstel werd op 19 januari 2021 ingediend in de 
Tweede Kamer. Het Wetboek van Strafrecht voorziet momenteel niet in een 
wettelijke strafverhoging voor geweldsdelicten met een discriminatoir aspect, 
de zogenoemde hate crimes. Het wordt aan de strafvervolgingspraktijk 
overgelaten of, en zo ja, in welke mate discriminatoire drijfveren worden 
meegewogen in de strafeis en in de strafoplegging. De initiatiefnemers stellen 
daarom voor om het discriminatoire aspect van delicten als strafverhogende 
omstandigheid op te nemen in het Wetboek van Strafrecht: als sprake is van een 
discriminatoir oogmerk, dan wordt de op dat feit gestelde vrijheidsstraf met 
een derde verhoogd. Het wetsvoorstel beoogt een apart artikel aan het wetboek 
toe te voegen. Dat is Artikel 44bis en die luidt als volgt “Indien een 
strafbaar feit wordt begaan met een discriminatoir oogmerk, kan de op dat feit 
gestelde vrijheidsstraf met een derde worden verhoogd”. Aan artikel 90quater 
wordt het volgende lid toegevoegd “Onder discriminatoir oogmerk wordt verstaan 
het oogmerk om haat tegen of minderwaardigheid van een groep mensen wegens hun 
ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun seksuele 
gerichtheid of hun handicap tot uitdrukking te brengen”. In de artikelen 137c. 
137d en 137f en 429quater worden de het begrip “hetero- of homoseksuele 
gerichtheid” vervangen door “seksuele gerichtheid” en het begrip “lichamelijke, 
psychische of verstandelijke handicap” vervangen door “handicap”. Op het 
conceptstwetsvoorstel dat aan dit wetsvoorstel voorafging konden personen en 
organisaties reageren in de periode 29 juni 2020 - 25 augustus 2020. 
LINK WET: https://www.internetconsultatie.nl/hatecrimes/document/5966 
LINK MvT: 
https://www.internetconsultatie.nl/hatecrimes/document/5967 
LINK 
https://www.internetconsultatie.nl/hatecrimes/reactie/143867/bestand 
LINK WETSVOORSTEL: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8ac96e1c-95b2-4ef6-
b877-6138922e6a15&title=Voorstel%20van%20wet.pdf 
LINK MvT: 
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a887a844-c2c5-4fd4-938c-
997a9f28a210&title=Memorie%20van%20toelichting.pdf 
TREFWOORDEN: Strafrecht 
Discriminatiebestrijding 
Wet- en regelgeving 
Discriminatie 
CODE: 351.21 
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TITEL: Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen 
van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte 
van geboorte : Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2021 
SAMENVATTING: Wetsvoorstel en memorie van toelichting die beoogt de Transgenderwet te 
vereenvoudigen. Het is voor de persoon wiens genderidentiteit niet aansluit bij 
het bij de geboorte vastgestelde geslacht onder voorwaarden mogelijk om de 
vermelding van diens geslacht in de geboorteakte te wijzigen. Die voorwaarden 
zijn per 1 juli 2014 versoepeld met de wet die kortheidshalve aangeduid wordt 
als de Transgenderwet. Dit nieuwe wetsvoorstel beoogt deze Transgenderwet te 
vereenvoudigen. Het wetsvoorstel behelst vier wijzigingen in Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek: Allereerst vervalt de deskundigenverklaring, waarin een arts 
of psycholoog vaststelt dat er sprake is van een duurzame overtuiging om tot 
het andere geslacht te behoren. Volgens zorgverleners is dat niet vast te 
stellen, en belangenorganisaties geven aan het een inbreuk op het 
zelfbeschikkingsrecht van individuen te vinden. In plaats daarvan wordt de 
procedure in twee stappen opgesplitst: een schriftelijke indiening van de wens 
tot wijziging geslachtsregistratie, en vier tot twaalf weken later een 
bevestiging van die wens. Verder vervalt de leeftijdgrens, zodat ook kinderen 
jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen wijzigen. Dat gebeurt 
dan wel via een verzoek aan de rechtbank. De derde wijziging betreft de 
mogelijkheid om deze administratieve procedure te starten in de gemeente waar 
men woont. De vierde wijziging is dat de procedure voor geslachtswijziging zoals 
die nu voor transgender personen wordt voorgesteld, van overeenkomstige 
toepassing wordt verklaard op mensen met een intersekse conditie. 
LINK: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a3b3539a-841c-4399-b33c-
e52ea5326736&title=Voorstel%20van%20wet.pdf 
MvT: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=80ccdc66-e977-4747-a365-
cb376ea405a9&title=Memorie%20van%20toelichting.pdf 
TREFWOORDEN: Wet- en regelgeving 
Transseksualiteit 
Privaatrecht 
CODE: 344.21 
 
 
TITEL: Toezicht in coronatijd:nieuwe risico's en andere werkwijzen Jaarverslag 2020 : 
Inspectie SZW 
UITGAVE: Den Haag : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZW, 2021 
SAMENVATTING: Jaarverslag van de Inspectie SZW of Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
over het jaar 2020 . In dit jaarverslag rapporteert de Inspectie SZW over de 
resultaten van haar toezicht en interventies. De Inspectie SZW controleert of 
werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied 
van arbeid. De Inspectie SZW richt zich bij haar inspecties vooral op de 
volgende soorten misstanden: hoge risico’s voor de veiligheid of gezondheid van 
werknemers; te lange werktijden en/of te korte rusttijden; betaling onder het 
minimumloon; illegale werknemers laten werken (arbeidsmarktfraude); geen of 
lage naleving van de wetgeving in het algemeen. Sinds 2015 heeft de Inspectie 
SZW – op verzoek van de Tweede Kamer – een team ingericht om discriminatie op 
de werkvloer tegen te gaan. Sinds mei 2015 is een speciaal inspectieteam full 
time bezig met discriminatie op de werkvloer. De Inspectie wil naast het 
bewustzijn onder werkgevers vergroten ook verbetering van hun naleving van de 
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regels die gelden rondom arbeids(markt)discriminatie. Naast verkennende 
onderzoeken, sociale mediacampagnes en gesprekken met stakeholders in diverse 
sectoren, zijn bijna 900 (deels verkennende) inspecties uitgevoerd gericht op 
discriminatie bij de werving en selectie van personeel. Vaak zeggen bedrijven 
discriminatie bij het aantrekken van personeel niette tolereren, maar ze hebben 
dat niet schriftelijk vastgelegd of, wanneer er wel een protocol is, zijn de 
relevante medewerkers daar onvoldoende over voorgelicht. Bij ruim 130 bedrijven 
vond een herinspectie plaats en in alle gevallen waren de 
tekortkomingen/overtredingen opgeheven. De ontvangen meldingen over 
discriminatie bij werving &selectie kregen opvolging in het project 
Normstellende inspecties. In  2020 zijn 20 zogenoemde Normstellende inspecties 
bij werkgevers gedaan.Verder zijn er circa 150 verkenningen uitgevoerd bij 
uitzendbureaus. Meer dan de helft van de uitzendbureaus zegt het afgelopen jaar 
een discriminerend verzoek te hebben ontvangen. In driekwart van de gevallen 
zeggen de uitzendbureaus een duidelijk standpunt te hebben ingenomen met 
betrekking tot discriminatie. Toch had bijna de helft van deze uitzendbureaus 
geen beleid op dit onderwerp. Ook zijn 250 verkenningen uitgevoerd op het 
gebied van discriminatietijdens werving & selectie bij werkgevers. Vooral bij 
de grotere ondernemingen is weliswaar een standaardprocedure/protocol aanwezig 
voor werving & selectie, maar selecteert toch bijna de helft van de werkgevers 
op basis van een algemene indruk en ervaring van diegene die selecteert. Verder 
is driekwart van de werkgevers niet bekend met de werving & selectiegids van het 
College voor de rechten van de mens. En bijna niemand is bekend met 
hulpmiddelen als het handboek P&O voor bewustwordingen correct handelen bij 
werving & selectie, de app diversiteit loont, of de gedragscode van de 
uitzendbranche. 
LINK: 
https://www.inspectieszw.nl/binaries/inspectieszw/documenten/jaarverslagen/2021/05/12/jaarvers
lag-2020/Jaarverslag+2020+Inspectie+SZW.pdf 
TREFWOORDEN: Arbeid - Werkgelegenheid 
Discriminatie 
Arbeidsomstandigheden 
Werkvloer 
Illegale arbeid 
Werving & selectie 
CODE: 403.21 
 
 
TITEL: De relatie tussen criminaliteit en huiselijk geweld 
AUTEUR(S): Deuren, S. van 
Kroese, J. 
Dijk, M. van 
Eichelsheim, V. 
Blokland, A. 
Weijer, S. van de 
UITGAVE: Den Haag / Amsterdam : Politie & Wetenschap / Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR), 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar de relatie tussen criminaliteit en huiselijk geweld en welke 
factoren de sterkte van dit verband beïnvloeden. Onderzocht werd deze relatie 
met behulp van politiegegevens over alle geregistreerde meldingen van huiselijk 
geweld en andere vormen van criminaliteit in Nederland, tussen 2010 en 2018. 
Deze gegevens zijn gekoppeld aan data van het CBS over demografische en 
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sociaaleconomische achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleiding en inkomen. 
De onderzoekers keken daarnaast of de relatie tussen criminaliteit en huiselijk 
geweld ook geldt voor specifieke groepen waarvan wordt vermoed dat zij deel 
uitmaken van een gewelddadige subcultuur. Het blijkt dat het plegen van 
criminaliteit hangt samen met een verhoogd risico op zowel het plegen van als 
het slachtoffer worden van huiselijk geweld. Als een persoon vaker verdachte is 
geweest van criminaliteit, neemt met name het risico op het plegen van 
huiselijk geweld toe. Als een persoon vaker verdachte is geweest van 
criminaliteit, neemt met name het risico op het plegen van huiselijk geweld toe. Om te bestuderen in 
welke daderpopulatie(s) het risico op het plegen van en 
slachtoffer worden van huiselijk geweld het grootst is, hebben de onderzoekers 
de geregistreerde criminaliteit uitgesplitst naar de aard van de delicten. 
Hieruit blijkt dat er een verband is tussen verschillende soorten gepleegde 
criminaliteit en huiselijk geweld. Het plegen van vandalisme en openbareorde-, 
gewelds- en vermogensdelicten hangen het sterkst samen met het plegen van 
huiselijk geweld. Mogelijk leidt een (toenemende) betrokkenheid bij 
criminaliteit ook tot een groeiende acceptatie van geweld in huiselijke 
conflictsituaties. Het plegen van gewelds- en vermogensdelicten is daarnaast 
ook gerelateerd aan een hoger risico op slachtofferschap van huiselijk geweld. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het criminele gedrag van gezinsleden 
kan leiden tot huiselijke ruzies en conflicten. Wanneer deze uitmonden in 
huiselijk geweld, loopt ook de crimineel risico om slachtoffer te worden. Het 
plegen en slachtoffer worden van huiselijk geweld is in sommige gevallen 
slechts een kunstmatig onderscheid. Het verband tussen huiselijk geweld en 
criminaliteit is ook onderzocht voor specifieke groepen waarvan wordt vermoed 
dat zij deel uitmaken van een gewelddadige subcultuur, zoals daders van 
georganiseerde criminaliteit en leden van Nederlandse outlawbikerclubs. De 
onderzoeksresultaten laten zien dat leden van outlawbikerclubs vaker ook 
geregistreerd staan als plegers van huiselijk geweld, dan personen die geen lid 
zijn van outlawbikerclubs. De onderzoeksresultaten ondersteunen de vermoedens 
dat in deze groep mogelijk geweld de norm is, zowel binnen- als buitenshuis. 
Een relatie met slachtofferschap van huiselijk geweld werd voor hen niet 
gevonden. De sterkte van het verband tussen criminaliteit en huiselijk geweld 
varieert tussen verschillende groepen binnen de bevolking. Dit verband is 
bijvoorbeeld sterker voor mensen met een partner (getrouwd of samenwonend) dan 
voor mensen die gescheiden zijn. Ook blijkt dat de gevonden relatie tussen 
criminaliteit en huiselijk geweld minder sterk is als personen met jeugdzorg in 
aanraking zijn geweest. 
LINK: 
https://www.huiselijkgeweld.nl/binaries/huiselijkgeweld/documenten/rapporten/2020/11/12/kwest
ie-van-lange-adem/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf 
TREFWOORDEN: Politie-optreden 
Huiselijk geweld 
Criminaliteit 
Geweldpreventie 
CODE: 363.21 
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TITEL: Actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+ : Een actieonderzoek naar LHBTIQ+ 
discriminatie in Amsterdam:aard en frequentie, handelingsperspectief enaanknopingspunten voor 
de gemeente 
AUTEUR(S): Gooijer, H.V. de 
Vörde sive Vörding, H. zum 
Belara, H. 
UITGAVE: Amsterdam : Gemeente Amsterdam / BeProud / , 2020 
SAMENVATTING: Onderzoek naar discriminatie waarmee de LHBTIQ+-gemeenschap in Amsterdam 
wordt 
geconfronteerd. In dit onderzoek staan drie doelen centraal, namelijk het 
bestuderen van: (1) De aard en frequentie van discriminatie jegens de 
gemeenschap. (2) Het huidige (ervaren) handelingsperspectief van LHBTIQ+ 
personen met betrekking tot discriminatie. Behoort melden daartoe en waarom wel 
of niet? (3) Het aandragen van concrete, realistische en door personen uit de 
LHBTIQ+ gemeenschap gedragen voorstellen en aanknopingspunten voor 
vervolgacties, waarbij de gemeente en partners gezamenlijk een stevigere vuist 
maken tegen discriminatie. De focus in dit onderzoek ligt op de LHBTIQ+ 
gemeenschap in de stad, met uitzondering van lesbische vrouwen en intersekse 
personen met de rede dat de ervaringen van deze leden van de gemeenschap vielen 
onder het onderzoeksbereik van een aanverwant onderzoek dat uitgevoerd is in 
dezelfde periode. Het onderzoek is uitgevoerd door desk research, 13 interviews 
(met ervaringsdeskundigen en professionele organisaties).Wat betreft het 
onderzoeken van de ervaringen van respondenten met betrekking tot de aard en 
frequentie van de discriminatie en de regelmaat waarin ze hiermee 
geconfronteerd worden is het volgende gebleken. De aard van de discriminatie is 
diffuus maar heeft een structureel aspect. Discriminatie neemt verschillende 
vormen aan die elk met een andere regelmaat en in andere omgevingen 
plaatsvinden. Naast incidenten van verbale discriminatie vindt veel 
discriminatie plaats in de eigen woonomgeving, waarbij het vooral gaat om 
frequent verbaal geweld in combinatie met intimidatie, bedreiging en vandalisme 
. Dit patroon wordt doorbroken door incidenten van discriminatie die escaleren 
en een fysiek gewelddadig karakter aannemen. Personen die met verbale 
discriminatie en discriminatie in de woonomgeving te maken krijgen worden met 
regelmaat in groepsverband lastiggevallen. Andere veelgenoemde omgevingen zijn 
het openbaar vervoer, uitgaansgelegenheden en werkplek (bij deze respondenten 
niet zozeer door collega’s, maar door hangjongeren die er samenkomen). Ook 
wordt duidelijk dat hoewel seksuele geaardheid of genderidentiteit de dominante 
discriminatiegrond is, de LHBTIQ+ personen ook worden aangevallen op grond van 
bijvoorbeeld hun huidskleur, etniciteit, sociale status en handicap. De 
discriminatoire acties kunnen daarbij niet los gezien worden van de effecten 
die deze hebben op de gediscrimineerde personen. De respondenten van dit 
onderzoek hebben aangegeven een dusdanig laag veiligheidsgevoel in de stad te 
ervaren dat ze blijvende aanpassingen aan hun dagelijkse leven hebben ingevoerd 
. Voorbeelden betreffen, maar zijn niet gelimiteerd tot, het niet meer (alleen) 
verlaten van het eigen woonhuis, niet meer alleen openbare ruimtes betreden op 
bepaalde tijdstippen, het openbaar vervoer en bijbehorende haltes, stations 
vermijden, interactie met onbekenden op straat uit de weg gaan en zelfs weg 
verhuizen uit de stad. Hoe langer de discriminatie aanhoudt, hoe sterker en 
ingrijpender de langetermijneffecten zijn.Het tweede onderzoeksdoel was het in 
kaart brengen van het ervaren handelingsperspectief van de gediscrimineerde 
LHBTIQ+ personen en of melden hier een onderdeel van is. De analyse van de 
interviews laat zien dat het merendeel van de respondenten negatief denkt over 



hun mogelijke stappenplan en het onder andere als te nauwer vaart. Melden, 
hoofdzakelijk bij de politie of Roze in Blauw, behoort zonder twijfel tot het 
handelingsperspectief van de respondenten, al worden hierbij een zevental 
frustraties geformuleerd door de respondenten. De frustraties zijn de volgende: 
het tijdrovende en omslachtige karakter van het meldingsproces, de 
nutteloosheid, een mismatch tussenverwachtingen en de capaciteit van Roze in 
Blauw, schaamte en wantrouwen, veiligheidszorgen, het onbevredigende 
vervolgproces en een gebrek aan terugkoppeling en communicatie naar de 
gediscrimineerden. Ook als het gaat om instellingen buiten de reguliere politie 
, zoals het MDRA, wordt het als zeer ontmoedigend ervaren dat hier niet of 
nauwelijks teruggekoppeld wordt volgens het merendeel van de respondenten. Een 
verdere bevinding is dat de meldpunten, en waarvoor gediscrimineerden daar 
terecht kunnen, erg onbekend zijn. Een ander onderdeel van het 
handelingsperspectief is te stappen naar instellingen al woningcorporaties, 
maar ook deze optie wordt als relatief nutteloos ervaren. Opvallend wat betreft 
het derde onderzoeksdoel is dat het voor veel respondenten niet geheel 
duidelijk is wat de gemeente onderneemt op dit vlak en waar precies 
haarverantwoordelijkheid ligt. Met betrekking tot de preventie van 
discriminatie kan de gemeente volgens de respondenten meer doen aan het 
stimuleren van voorlichting op scholen en bij de brede groep inwoners van de 
stad om zo vooroordelen, onbegrip en mogelijke discriminatie te voorkomen en 
ook om deze bespreekbaar te maken. Hierbij is cruciaal dat dit gedaan wordt 
door een persoon uit de gemeenschap die zoveel mogelijk aansluit bij de 
religieuze en culturele achtergrond van de groep die voorgelicht wordt. Een 
verder voorstel is ook om meer te investeren in informatiecampagnes, 
zichtbaarheid van discriminatie en de gevolgen ervan inde stad en duidelijke 
communicatie op verschillende niveaus. 
LINK: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10410431/1/Bijlage_3_Actieonderzoek_Anti-
discriminatie_LHBTIQ+_2020-2021_final_3_0 
TREFWOORDEN: Amsterdam 
Biseksualiteit 
Homoseksualiteit 
Transseksualiteit 
Discriminatie 
CODE: 011.20 
 
 
TITEL: Naar een brede welvaartsbenadering in het arbeidsmigratiebeleid. Modellen voor 
advisering over arbeidsmigratie 
UITGAVE: Den Haag : Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), 2021 
SAMENVATTING: Dit advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft over 
nieuwe modellen voor advisering over arbeidsmigratie. De kansen die 
arbeidsmigratie van buiten de Europese Unie biedt voor de Nederlandse 
samenleving worden nu niet voldoende afgewogen en benut. Er is in tegenstelling 
tot veel andere landen, geen instantie die de regering hierover op structurele 
wijze adviseert. Het is van groot belang dat de regering dit soort advies 
inwint. Het is cruciaal bij de keuze voor een adviesmodel om te bepalen wat het 
doel van arbeidsmigratie is. De ACVZ onderscheidt drie doelen: 1)vervullen van 
behoefte aan arbeidskrachten van werkgevers; 2) een goed functionerende 
arbeidsmarkt; 3) bijdragen aan brede welvaart. Het doel ‘bijdragen aan brede 
welvaart’ is volgens de ACVZ te verkiezen en past het best bij het ingezette 
kabinetsbeleid, het eindverslag van de informateur Tjeenk Willink en de 
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noodzakelijke brede maatschappelijk inbedding. Brede welvaart betreft de 
kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze al dan niet ten 
koste gaat van die van latere generaties en/of van die van mensen elders in de 
wereld. De brede welvaartsbenadering betekent dat bij arbeidsmigratie wordt 
gekeken naar de kansen die deze migratie biedt voor Nederlandse samenleving (en 
elders in de wereld) en dat een afweging wordt gemaakt van alle belangen die in 
het geding zijn: belangen van werkgevers, werknemers, migranten én de gehele 
samenleving. De brede welvaartsbenadering vergt bij advisering aan de regering 
het raadplegen van diverse groepen in de samenleving waaronder deskundigen, 
werkgevers, werknemers, lokale bestuurders en burgers. Gezien de complexiteit 
en de bijbehorende diversiteit aan belangen die moeten worden meegewogen pleit 
de ACVZ ervoor de regie hiervoor te beleggen bij een interdisciplinaire groep 
adviseurs bij de overheid of bij een onafhankelijk adviesorgaan. Nederland 
wordt een internationale voorloper als het een adviesmodel zou opzetten met dit 
doel, waar ook brede burgerconsultatie onderdeel van zou uitmaken. Hierbij kan 
Nederland met name leren van Canada. 
LINK: 
https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/binaries/adviescommissievoorvreemdelin
genzaken/documenten/publicaties/2021/06/03/naar-een-brede-welvaartsbenadering-in-het-
arbeidsmigratiebeleid/20210603+Verkenning+Naar+een+brede+welvaartsbenadering+in+het+arbeid
smigratiebeleid+-+defintitief2.pdf 
TREFWOORDEN: Vreemdelingenbeleid 
Adviesorganen overheid 
Arbeidsmigratie 
CODE: 321.21 
 
 
TITEL: Professionals’ views on working in the field of domestic violence and abuse 
during the first wave of COVID-19: a qualitative study' in the Netherlands 
UIT:  BMC Public Health, Vol 21, 624 
AUTEUR(S): Gelder, N.E. 
Ekker, K. 
Lighthart, S.A. 
Oertelt-Prigione, S. 
UITGAVE: 2021 
SAMENVATTING: Paper. The COVID-19 pandemic and lockdown evoked great worries among 
professionals in the field of domestic violence and abuse (DVA) as they 
expected a rise of the phenomenon. While many countries reported increased DVA, 
the Netherlands did not. To understand this discrepancy and the overall impact 
of the lockdown on DVA support services, we interviewed DVA professionals about 
their experiences with DVA during the rise of COVID-19, the impact of the 
lockdown on clients and working conditions, and views on eHealth and online 
tools. Methods: Semi-structured interviews were conducted among 16 DVA 
professionals with various specializations.This data was analyzed using open 
thematic coding and content analysis.Results: Most professionals did not see an 
increase in DVA reports but they did notice more severe violence. They 
experienced less opportunities to detect DVA and worried about their clients’ 
wellbeing and the quality of (online)care. Furthermore, their working 
conditions rapidly changed, with working from home and online, and they 
expressed frustration, insecurity and loneliness. Professionals feel eHealth 
and online tools are not always suitablebut they do see them as an opportunity 
to increase reach and maintain services when physical contact is not possible. 
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Conclusion: This study suggests DVA was probably under-detected during the 
lockdown rather than not havingincreased. The Dutch system heavily relies on 
professionals to detect and report DVA, suggesting a need for critical 
evaluation of the accessibility of professional help. Professionals experienced 
significant challenges and should themselves be supported psychologically and 
in their changed work practices to maintain their ability to aidsurvivors. 
LINK: https://doi.org/10.1186/s12913-021-06674-z 
TREFWOORDEN: Hulpverlening 
Vrouwen 
Geweldpreventie 
Huiselijk geweld 
CODE: 175.21 
 
 
TITEL: LHBTI-Acceptatie en pride Amsterdam. 1V Opiniepanel Rapport 
AUTEUR(S): Kamphuis, L. 
UITGAVE: Hilversum : AVROTROS, 2021 
SAMENVATTING: Opinie-onderzoek naar LHBTI-acceptatie en ervaringen van LHBTI-personen. Aan dit 
onderzoek, gehouden van 14 tot en met 27 juli 2021, deden 25.022 leden van het 
Opiniepanel mee, van wie 3.817 LHBTIQ+’ers. De resultaten zijn na weging 
representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, 
opleidingsniveau, burgerlijke staat, stemgedrag en spreiding over het land. 
Fors minder LHBTIQ+'ers vinden dat Nederland voorop loopt als het gaat om hun 
acceptatie. Vorig jaar vond 48 procent dat nog, dit jaar slechts 32 procent. 
Ons land staat sinds het homohuwelijk stil en negatieve reacties zijn nog 
alledaags, zeggen zij.Het gevoel van LHBTIQ+'ers, dat ze nog lang niet door 
iedereen in Nederland worden geaccepteerd, wordt ondersteund door de cijfers 
uit het EenVandaag-onderzoek. Voor het derde jaar op rij zeggen vier op de tien 
ondervraagden uit die gemeenschap (dit jaar 42 procent) negatief gedrag te 
hebben meegemaakt, omdat ze zijn wie ze zijn.Ook het aantal LHBTIQ+'ers dat het 
een probleem vindt om in Nederland uit te komen voor hun geaardheid is dit jaar 
onveranderd hoog: 61 procent. Verder zeggen grote groepen dat zij zich niet 
vrij voelen om op straat hand in hand te lopen met hun partner (50 procent) of 
een kus te geven (54 procent). Terwijl ruime meerderheden niet-LHBTIQ+'ers daar 
geen problemen mee ervaren.Er wordt verdeeld gedacht over genderneutraal 
taalgebruik door bedrijven en organisaties. Vier op de tien deelnemers (38 
procent) vinden het een goede zaak en een even grote groep (39 procent) is geen 
voorstander. De rest (23 procent) weet niet wat ze ervan vinden. Aan het 
onderzoek deden ook 3.800 leden van de LHBTIQ+-gemeenschap mee. Van hen is de 
grootste groep (62 procent) wel positief over het gebruik van genderneutrale 
woorden. 
LINK: https://eenvandaag.assets.avrotros.nl/user_upload/PDF/2021_07_31_pride_2021.pdf 
WEBSITE: 
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/nederland-voorvechter-van-
lhbtiq-rechten-nog-maar-een-derde-van-de-gemeenschap-vindt-dat/ 
TREFWOORDEN: Homoseksualiteit 
Publieke opinie 
Discriminatie 
Transseksualiteit 
CODE: 005.21 
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TITEL: Witboek : Actieonderzoek naar anti-zwart racisme in Nederland 
AUTEUR(S): Esajas, M.O. 
Gabriela, A. 
Brotto, I. 
UITGAVE: Amsterdam : Gemeente Amsterdam , 2021 
SAMENVATTING: Actieonderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door The 
Black Archives om een actieonderzoek te doen“ om beter grip te krijgen op waar 
discriminatie plaatsvindt en de interventies te bepalen die nodig zijn om het 
gat tussen het aantal meldingen en de daadwerkelijke discriminatie te dichten.” 
In dit actieonderzoek is vanuit een intersectionele blik gekeken naar Zwarte 
gemeenschappen en hun ervaringen met anti-zwart racisme in Amsterdam.In de 
eerste fase is op basis van literatuuronderzoek en onderzoek naar het beleid 
rondom antidiscriminatie een theoretisch raamwerk ontwikkeld. In het verleden 
is zowel op lokaal als op nationaal niveau beleid geformuleerd om discriminatie 
en racisme te bestrijden. Daarnaast heeft het Meldpunt Discriminatie 
kwalitatief onderzoek gedaan naar de omvang en impact van antizwart racisme 
sinds 2017. De honderden inhoudelijke dossiers die het Meldpunt Discriminatie 
ter beschikking heeft, vormen daarvoor de basis. Het overzichtsrapport ‘Anti 
-zwart racisme in de regio Amsterdam’ werd in juni 2020 gepresenteerd tijdens 
een gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst bij The Black Archives. In de 
daaropvolgende maanden heeft The Black Archives interviews en 
rondetafelgesprekken georganiseerd met meer dan vijftig sleutelfiguren uit 
Zwarte gemeenschappen. Op basis van gesprekken en literatuuronderzoek is ervoor 
gekozen om de rondetafelgesprekken en interviews zowel op basis van sector als 
op basis van identiteit te organiseren. Zo zijn rondetafelgesprekken 
georganiseerd op basis van de volgende sectoren en identiteiten de Afro 
-Surinaamse gemeenschap; Afro-Caribische gemeenschappen; Ghanese gemeenschap; 
zwarte Moslims; de Eritrese gemeenschap; zwarte LHBTQ+-gemeenschappen; het 
onderwijs; culturele sector; de arbeidsmarkt; anti-zwart racisme en de politie. 
Tijdens de rondetafelgesprekken en interviews zijn de experts op basis van een 
kwalitatieve onderzoeksmethodiek aan de hand van een semi-gestructureerde 
topiclijst gevraagd naar hun ervaringen met en analyses van anti-zwart racisme. 
Op basis van de rondetafelgesprekken, interviews en analyses is er een lijst 
aan aanbevelingen gemaakt die kunnen bijdragen aan het bestrijden van anti 
-zwart racisme in de stad Amsterdam. In navolging van het onderzoek van het MDRA 
uit 2020 valt te concluderen dat anti-zwartracisme een alledaags probleem is 
dat verweven is met sociale systemen en instituties binnen de stad en het land. 
Er is veel diversiteit binnen de Zwarte gemeenschappen in de stad en antizwart 
racisme treft verschillende gemeenschappen en individuen daarom op 
verschillende manieren. Er is echter een aantal duidelijke patronen en 
structurele vormen van anti-zwart en institutioneel racisme te herkennen die 
vrijwel alle Zwarte gemeenschappen treffen. Anti-zwartracisme manifesteert zich 
enerzijds in de vorm van kansenongelijkheid in het onderwijssysteem dat al 
begint in het primair onderwijs door de onderadvisering van Zwarte kinderen en 
kinderen met een migratieachtergrond, veelal uit de lagere sociaaleconomische 
klasse. Dit vertaalt zich door naar de kansen in het vervolgonderwijs. 
Daarnaast manifesteert anti-zwart racisme zich inde vorm van alledaags racisme 
en microagressies binnen de onderwijsinstelling vanuit docenten en 
medeleerlingen of -studenten. Anderzijds manifesteert het zich in de vorm van 
een eurocentrisch curriculum waarin Zwarte geschiedenis en cultuur onderbelicht 
is. De verschillende vormen van anti-zwart racisme zijn met elkaar verbonden en 
zorgen voor de overrepresentatie van Zwarte studenten op het mbo en 



onderrepresentatie in het hoger onderwijs. Het gebrek aan onderwijs over het 
koloniale en slavernijverleden en over institutioneel en anti-zwart racisme 
dragen bij aan een onderwijsklimaat waarin kansenongelijkheid op basis van 
vooroordelen en stereotype beelden over Zwarte leerlingen en hun ouders worden 
gereproduceerd. De onderwijspositie van leerlingen en studenten heeft invloed 
op de latere carrièremogelijkheden en sociaaleconomische en vormt daarmee een 
essentiële basis om anti-zwart en institutioneel racisme te bestrijden.Veel van 
de problemen die in het onderwijs spelen, spelen ook op de arbeidsmarkt. Op de 
werkvloer worden Zwarte mensen en mensen van kleur geconfronteerd met een 
microagressies en alledaags racisme. Talloze onderzoeken van onder andere de 
overheid en het SCP tonen aan dat arbeidsmarktdiscriminatie een structureel 
probleem is. In de onderzoeken en de daaropvolgende beleidsadviezen en 
interventies ligt de nadruk vaak op trainingen waarin witte werknemers zich 
‘bewust moeten worden van (onbewuste) vooroordelen’. In geen van de rapporten 
wordt het structurele en institutionele karakter van arbeidsmarktdiscriminatie 
als een vorm van institutioneel racisme erkend. Het woord racisme komt in geen 
van de beleidsstukken van het SCP en het ministerie van Sociale Zaken voor, en 
ook niet in de ‘Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie’In het afgelopen jaar zijn in 
Amsterdam 143 meldingen tegen de politie ingediend. Geen van deze meldingen 
aangaande geweldsmisbruik (135) en discriminatie (8) hebben geleid tot 
vervolging, dus ook niet tot veroordeling. 
LINK: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10410434/1 
TREFWOORDEN: Amsterdam 
Racisme 
Discriminatie 
Surinamers 
Afrikanen 
CODE: 011.21 
 
 
TITEL: Kansrijk armoedebeleid voor kinderen : Portretten van kinderen en knelpunten en 
kansen voor een integraal beleid 
AUTEUR(S): Omlo, J. 
Talman, J. 
Grubben, L. 
Ruig, L. de 
UITGAVE: S.L. : De Beleidsonderzoekers, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en richt zich op de ambitie van het kabinet om ‘een periodiek 
kwalitatief inzicht in armoede onder kinderen’ te geven. Het ministerie van SZW 
wil dit rapport gebruiken om in gesprek te gaan over een integrale aanpak van 
kinderarmoede met gemeenten en andere organisaties die hierbij betrokken zijn. 
Vragen die centraal staan zijn: Welke factoren beïnvloeden het leven van 
kinderen in armoede? Wat zijn de belemmeringen op verschillende leefdomeinen in 
het leven van kinderen die veroorzaakt worden door de armoede? Wat zijn 
knelpunten voor een integrale aanpak tegen kinderarmoede en welke mogelijke 
oplossingen zijn er? In de eerste fase van het onderzoek zijn een verkennende 
studie verricht naar de onderzoeksliteratuur die inzicht geven in de 
armoedeproblematiek onder kinderen. Daarbij is onder meer gekeken naar de 
omvang van kinderarmoede, de kenmerken van de kinderen die in armoede opgroeien 
en hoe kinderen hun situatie op diverse leefgebieden beleven en welke 
belemmeringen zij ervaren. On een diepgaand inzicht te verkrijgen in de 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/10410434/


betekenis van het leven en opgroeien in armoede voor kinderen zijn een aantal 
casestudies verricht naar het leven van zes kinderen in drie verschillende 
regio’s: Noord-Nederland, Zuid-Nederland en West-Nederland. Ook zijn er 
focusgroepen georganiseerd en expertinterviews afgenomen. Om een zo goed 
mogelijk beeld te krijgen van de levensomstandigheden van de kinderen hebben we 
semigestructureerde interviews afgenomen met het kind, zijn/haar ouder(s) en 
een betrokken sociaal werker, leerkracht of een opgeleide ervaringsdeskundige. 
In de verhalen van kinderen die opgroeien in armoede, zien we een aantal 
problemen en moeilijkheden terugkeren. Zorgen en stress in het gezin zijn 
belangrijke factoren die het opgroeien in armoede voor kinderen bemoeilijkt. De 
zes onderzochte gezinnen hebben allemaal te maken met schuldenproblematiek. Op 
school ervaren de kinderen diverse problemen, zoals concentratieproblemen, een 
slecht humeur als gevolg van slecht slapen en leerproblemen door onder meer 
continue onzekerheid over de thuissituatie. De huizen waar de onderzochte 
kinderen in opgroeien, zijn vaak klein, slecht onderhouden en de inrichting is 
vaak beperkt. In een van de woonkamers staat er niet meer dan een stoel en in 
twee gezinnen slaapt de moeder op een klein matras in de woonkamer. De 
coronacrisis heeft een negatieve invloed op de situatie van deze gezinnen. 
Hoewel het kopen van gezonde voeding voor de crisis al een uitdaging vormde, 
stelde de crisis hen voor extra uitdagingen. Tijdens de eerste lockdown waren 
goedkope producten eerder weg in de supermarkt, waardoor het voor de gezinnen 
nog moeilijker was om rond te komen. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/07/08/kansrijk-
armoedebeleid-voor-kinderen-de-beleidsonderzoekers/kansrijk-armoedebeleid-voor-kinderen-de-
beleidsonderzoekers.pdf 
TREFWOORDEN: Armoede 
Kinderen 
Overheidsbeleid 
CODE: 145.21 
 
 
TITEL: Professioneel controleren : Een onderzoek naar het effect van de pilot 1 
Proactief controleren 
UITGAVE: Apeldoorn : Politieacademie, 2021 
SAMENVATTING: Een onderzoeksrapport van de Politieacademie over de pilot 'proactieve controle' 
van de politie. In dit onderzoek staat de vraag centraal of en onder welke 
condities de onderdelen van de pilot (Proco-app, Handelingskader professioneel 
controleren, mutatiefunctie) een werking kunnen hebben in de praktijk van het 
proactief controleren. Ten behoeve hiervan beoogt dit onderzoek de condities 
zichtbaar te maken waaronder de Proco-app, de mutatiefunctie en het 
handelingskader binnen de pilotteams wel of niet gebruikt worden alsmede welke 
betekenis de politiemedewerkers toekennen aan het handelingskader. Binnen het 
onderzoek zijn 130 interviews afgenomen en enkele tientallen operationele 
diensten volledig bijgewoond. Het onderzoek concludeert dat het 
'Handelingskader professioneel controleren', een van de weinige concrete 
middelen tegen etnisch profileren, nauwelijks bekend is bij agenten. Meer dan 
de helft van de ondervraagde agenten zegt niet van het bestaan te weten en maar 
4% kent de daadwerkelijke inhoud. Een van de conclusies van de onderzoekers is 
dat er te weinig sturing is.I n de kamerbrief (d.d 12 april 2021) bij dit 
onderzoek benadrukt de minister van Justitie en Veiligheid dat etnisch 
profileren door de politie moet krachtig worden tegengegaan, ook als dat 
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incidenteel of onbewust gebeurt. Dit is van groot belang voor de legitimiteit 
van het optreden van de politie, het maatschappelijk vertrouwen van eenieder in 
de politie en effectief politieoptreden. Herhaald onderzoek naar de effecten en 
effectiviteit van de maatregelen om professioneel controleren te versterken en 
om etnisch profileren tegen te gaan is daarbij van belang. De wijze waarop aan 
deze behoefte tegemoet kan worden gekomen, wordt in de komende periode verder 
uitgewerkt. 
LINK: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/04/12/tk-
bijlage-professioneel-controleren/tk-bijlage-professioneel-controleren.pdf 
BRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/04/12/tk-
onderzoek-politieacademie-professioneel-controleren/tk-onderzoek-politieacademie-professioneel-
controleren.pdf 
TREFWOORDEN: Etnisch profileren 
Discriminatie 
Politie-optreden 
Racisme 
Identificatieplicht 
CODE: 361.21 
 
 
TITEL: Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede 
UITGAVE: Rotterdam : Gemeentelijke Ombudsman, 2021 
SAMENVATTING: Dit onderzoek van de Gemeentelijke Kinderombudsman van de gemeente 
Rotterdam 
gaat in op de vraag in hoeverre sluiten de verschillende armoederegelingen van 
gemeenten aan bij de behoeften van kinderen die in armoede leven. Om deze vraag 
te beantwoorden onderzoekt de kinderombudsman allereerst wat de behoeften van 
kinderen (en hun ouders) zijn. Ook onderzoekt de kinderombudsman in hoeverre 
kinderen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud en uitvoering van de 
gemeentelijke regelingen. Vervolgens onderzoekt de kinderombudsman de 
toegankelijkheid en de bekendheid van de regelingen. Het onderzoek betreft de 
armoederegelingen van de zes gemeenten waar de kinderombudsman bevoegd is: 
Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, 
Rotterdam en Vlaardingen. Het onderzoek beperkt zich tot de gemeentelijke 
regelingen die er speciaal voor kinderen in armoede zijn. Geconcludeerd wordt 
dat in dat de regelingen te veel vanuit het perspectief van de gemeente zijn 
ingericht in plaats van de gebruiker. Eén van de problemen met de regelingen is 
dat veel ouders en kinderen de regelingen niet kennen. Bovendien is het 
aanvragen van een regeling vaak ingewikkeld. Elke regeling heeft zijn eigen 
procedure en regels, waardoor er te weinig gebruikt van wordt gemaakt. 
Daarnaast concludeert de Rotterdamse Kinderombudsman dat het aanbod van de 
regelingen slechts gedeeltelijk aansluit bij de behoeften van kinderen. In het 
onderzoek geven kinderen aan dat ze eten, kleding en een fijn thuis belangrijk 
vinden. De regelingen die er nu zijn, richten zich op school en vrije tijd. 
LINK: https://www.kinderombudsmanrotterdam.nl/web/uploads/2021/01/rapport-Onder-de-loep-
gem-armoederegelingen-voor-kinderen.pdf 
TREFWOORDEN: Rotterdam 
Armoede 
Kinderen 
Gemeentelijke overheid 
CODE: 174.21 
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TITEL: Jongeren met een beperking 
UITGAVE: Utrecht : Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, 2021 
SAMENVATTING: Onderzoek naar het perspectief van jongeren met een beperking ten aanzien van 
het leven na corona. Voor dit onderzoek is gesproken met 30 jongeren gesproken 
met een chronische aandoening of een beperking en met 5 experts op 
verschillende jongeren domeinen zoals speciaal onderwijs, werken en wonen. 
Jongeren met een beperking voelen zich tijdens de coronaperiode niet gehoord en 
gezien. Ook horen ze te vaak wat er allemaal niet kan of mogelijk is. De 
periode waarin we de jongeren interviewden liep van 14 juni t/m 6 juli 2021 en 
viel daarmee in de periode van de verdergaande versoepelingen binnen de 
coronamaatregelen op 26 juni 2021. Jongeren met een beperking herkennen 
zichzelf niet in de algemene media en in de adviezen van het RIVM en tijdens de 
persconferenties. Jongeren met een beperking willen gehoord en gezien worden 
.Jongeren met een beperking noemen vrijwel allemaal dat ze zich eenzaam voelen 
of hebben gevoeld tijdens de coronaperiode. Jongeren met een beperking hebben 
daarbij ook behoefte aan contact met lotgenoten: jongeren van (ongeveer) 
dezelfde leeftijd waarmee ze zichzelf en hun eigen positie in de samenleving 
kunnen vergelijken. Jongeren met een beperking hebben tijdens de coronaperiode 
meer dan ooit behoefte aan duidelijkheid. Kaders en structuren zijn zeer 
belangrijk voor deze doelgroep. Dat geldt zeker voor de dagelijkse structuur. 
Naast begrip in de algemene media willen veel jongeren vaak ook juist een 
individuele coach of begeleider die naar hun persoonlijke verhaal en problemen 
luistert en met ze meedenkt. 
LINK: https://www.vgn.nl/system/files/2021-
07/VGN%20Jongeren%20met%20een%20beperking%20na%20corona%20-%20definitief.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Jongeren 
Participatie 
CODE: 174.21 
 
 
TITEL: Wie maakt het nieuws : Global Media Monitoring Project 2020 Nationaal verslag 
Nederland 
UITGAVE: Amsterdam : Women Inc, 2021 
SAMENVATTING: Dit rapport bevat de bevindingen van het Global Media Monitoring Project 2020 in 
Nederland. Op 29 september 2020 werden de volgende media gemonitord: 6 kranten 
,3 radiojournaals, 3 televisiejournaals, 4 online nieuwswebsites, 4 Twitter 
-nieuwsaccounts. De bevindingen laten zien dat vrouwen, non-binaire personen, 
transgender personen en mensen van kleur nog steeds ondervertegenwoordigd zijn 
in de Nederlandse nieuwsmedia. Er is weinig vooruitgang geboekt ten opzichte van 
voorgaande jaren, ondanks het feit dat verschillende Nederlandse media zich 
actief hebben ingezet om de representatie van vrouwen in hun berichtgeving te 
verbeteren. De belangrijkste conclusies uit de Nederlandse monitoringSlechts 
28% van de personen die in het nieuws voorkomen is vrouw, in lijn met het EU 
gemiddelde en iets boven het internationale gemiddelde. Daarnaast worden 
vrouwen veel vaker dan mannen in verband gebracht met hun privéleven en 
familierol in plaats van hun professionele expertise. 22% van de experts in het 
nieuws is vrouw, terwijl van de personen op TV die in huishoudelijk verband 
worden afgebeeld 67% vrouw is – een reflectie van de nog altijd traditionele 
rolpatronen in Nederland. 29% van de journalisten uit het onderzoek is vrouw. 

https://www.vgn.nl/system/files/2021-07/VGN%20Jongeren%20met%20een%20beperking%20na%20corona%20-%20definitief.pdf
https://www.vgn.nl/system/files/2021-07/VGN%20Jongeren%20met%20een%20beperking%20na%20corona%20-%20definitief.pdf


Dat betekent dat het nieuws nog altijd voornamelijk vanuit een mannelijk 
perspectief wordt verteld. 
LINK: https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-
content/uploads/2021/07/GMMP-Nationaal-Rapport-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Vrouwen 
Geschreven pers 
Berichtgeving 
Audio-visuele media 
Radio - televisie 
CODE: 614.21 
 
 
TITEL: Actualisatierapport : Toegankelijkheid Spoor 2021 
UITGAVE: Utrecht : Prorail, 2021 
SAMENVATTING: Met dit rapport wordt voor de derde maal invulling gegeven aan de actualisatie 
van het Implementatieplan Toegankelijkheid uit 2006. De implementatie van de 
maatregelen uit dat plan moet uiteindelijk leiden naar een grotendeels 
zelfstandig toegankelijk spoorsysteem voor reizigers met een beperking. De 
scope van deze actualisatie beperkte zich tot dusver tot die van het 
Implementatieplan: de hoofdspoorweginfrastructuur van Nederland. Dat is het 
hoofrailnet dat ProRail beheert en dat NS exploiteert. Voor het eerst 
beschrijft dit Actualisatierapport nu ook hoe de situatie ervoor staat op de 
diverse spoorlijnen in de regio, welke worden beheerd door ProRail en 
geëxploiteerd door Arriva, Connexxion, Keolis, NS en Qbuzz. Daartoe zijn de 
decentrale OV-autoriteiten gevraagd de voortgang van maatregelen op het gebied 
van toegankelijkheid in de regionale spoorconcessies in beeld te brengen.Zowel 
landelijk als in de regio worden de belangenorganisaties van mensen met een 
beperking nauw bij het beleid en de maatregelen op dit vlak betrokken. Zoals 
gebruikelijk zijn daarom de landelijke koepels van deze belangenorganisaties 
bij de opstelling van dit Actualisatierapport geraadpleegd. De focus van dit 
rapport ligt bij het zelfstandig of met een beetje hulp gebruik kunnen maken 
van het spoorsysteem door mensen met een functiebeperking: visueel, auditief, 
qua mobiliteit of anderszins. Dat neemt niet weg dat een groot deel van de 
toegankelijkheidsmaatregelen nuttig is voor álle reizigers. Denk daarbij, naast 
de groeiende groep ouderen, in het bijzonder aan reizigers met zware bagage of 
een kinderwagen en aan de 1,3 miljoen Nederlanders boven de 16 jaar die 
laaggeletterd zijn anders dan de voorgaande Actualisatierapporten hebben de 
decentrale ov-autoriteiten provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, 
Gelderland, Limburg en Zuid-Holland via Samenwerkingsverband DOVA in dit 
rapport ook informatie opgenomen over de toegankelijkheid van het regionale 
treinvervoer. Daarmee geeft deze rapportage een landelijk dekkend beeld van de 
toegankelijkheid van het treinvervoer waarmee ook invulling kan worden gegeven 
aan de verplichting van de lidstaten om de Europese Commissie eens in de vijf 
jaar van een bijgewerkt overzicht te voorzien. Doel van het beleid is om het 
treinvervoer zelfstandig toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. 
Op het station en in de trein moeten mensen met auditieve, visuele en 
motorische beperkingen hun weg kunnen vinden.. Enkele belangrijke prestaties 
sinds het laatste Actualisatierapport uit 2015 zijn:2015 zijn: 
• Alle stations in Nederland zijn voorzien van geleidelijnen. 
• De volledige sprintervloot van 
NS is eind 2021 vernieuwd. Al deze treinen voldoen nu aan de nieuwste toegankelijkheidseisen. 
• Al het treinmaterieel van regionale vervoerders is 

https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/GMMP-Nationaal-Rapport-2021.pdf
https://205rpe43adla3g1ggs4flrux-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/07/GMMP-Nationaal-Rapport-2021.pdf


gelijkvloers en toegankelijk. 
• Op ruim 100 stations zijn de perronhoogtes 
aangepast waardoor het totaal aantal stations met toegankelijke perronhoogtes 
komt op ruim 300 stations. 
• Het aantal stations waar NS-reisassistentie 
verleent, is toegenomen met 74 stations naar 168 stations.Uiteraard zijn bij 
het opstellen van het rapport ook consumenten- en belangenorganisaties 
betrokken. Met hen is vastgesteld dat hoewel er de afgelopen vijf jaar een 
enorme sprong voorwaarts is gemaakt, er ook nog uitdagingen liggen te wachten. 
LINK: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2021/06/28/bijlage-1-
actualisatierapport-spoor/bijlage-1-actualisatierapport-spoor.pdf 
BRIEF: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/06/28/actuali
satierapport-toegankelijkheid-spoor-2021/actualisatierapport-toegankelijkheid-spoor-2021.pdf 
TREFWOORDEN: Gehandicapten 
Overheidsbeleid 
Vervoer 
Discriminatie 
Antidiscriminatiebeleid 
CODE: 920.21 
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