
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Piet van Geel 

Ik  zit net te lezen welke verzoeken om een oordeel over 

discriminatie deze maand bij het College voor de Rechten van 

de Mens zijn binnengekomen. Het zijn er niet zo veel: 30. 

Zeven daarvan gaan over discriminatie op grond van geslacht. 

Dat ligt iets boven het jaarlijks gemiddelde: ongeveer 15%. 

Een voorbeeld van de afgelopen maand: Een vrouw heeft aangevoerd dat ze in de 

proeftijd is ontslagen omdat ze heeft verteld dat ze zwanger is. Dat is niet voor het 

eerst dat dit gebeurt. Uit ons onderzoek blijkt immers dat 45% van de vrouwen, die 

in de periode 2007 tot 2011 een kind heeft gekregen en heeft gewerkt en/of 

gesolliciteerd, een situatie heeft meegemaakt die mogelijk discriminerend is. Dat is 

veel, te veel. 

38% van de vrouwen maakte mee dat tijdens hun zwangerschap een baan op het 

laatste moment niet doorging, of dat de arbeidsvoorwaarden werden aangepast. Van 

vrouwen met een tijdelijk contract werd in 44% van de gevallen het contract niet 

verlengd (mede) vanwege zwangerschap. Schering en inslag dus in Nederland, dat 

vrouwen vanwege hun zwangerschap bij de arbeid worden gediscrimineerd. 

Nog een voorbeeld uit februari: een vrouw is transseksueel en zegt dat haar 

voormalig werkgever haar discrimineert omdat ze is uitgesloten van het 

werkgelegenheidsconvenant met de gemeente. Ze zou discriminatoir zijn bejegend in 

het gesprek over de beëindiging van haar baan.  Ook hier is nog veel werk te doen. 

Transgenders worden regelmatig gepest en het zal nog wel even duren voor hun 

rechten goed geregeld zijn. 

Hé, ook opvallend: deze maand geen melding over ongelijke beloning van mannen 

en vrouwen.  Ook zoiets. Al sinds 1975 moeten werkgevers op grond van het recht 

van de EU  ervoor zorgen dat mannen en vrouwen gelijke beloning ontvangen voor 

arbeid van gelijke waarde.  Dat (ook) deze norm nog niet helemaal is geland, bleek 

uit ons beloningsonderzoek in de Nederlandse algemene ziekenhuizen. Uit dit 



   
 

 

onderzoek bleek dat als beloningsmaatstaven werden toegepast die niets te maken 

hadden met de waarde van de arbeid, deze twee keer zo vaak in het voordeel uit van 

een man uitpakten. Vrouwen verdienden daardoor minder. In de lagere schalen ging 

het gemiddeld om zo’n twee tientjes per maand, in de hogere schalen meer dat € 

200! En dit probleem komt overal voor. Niet alleen in de ziekenhuizen. Gelukkig 

staat in het regeerakkoord dat de ongelijke beloning van mannen en vrouwen wordt 

aangepakt. Ik ben benieuwd. 

Internationale vrouwendag. Is dat nog wel nodig? Ik zou denken van wel. Eens per 

jaar uitdrukkelijk stilstaan bij alle vormen van geweld, uitbuiting, achterstelling en 

discriminatie van vrouwen lijkt me niks te vaak.  Al zou het alleen maar zijn om in 

Nederland eens echt iets te doen aan zwangerschapsdiscriminatie en ongelijke 

beloning. 
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