
Wat is 

het?

Discriminatie
Discriminatie is het onterecht ongelijk behandelen van
mensen op basis van een specifiek kenmerk . Het gaat

hierbij om de volgende kenmerken:

Leeftijd

Seksuele gerichtheid

Godsdienst of 
levensovertuiging

Ras

Geslacht

Nationaliteit
Handicap of
chronische ziekte

Politieke overtuiging

Burgerlijke staatArbeidscontract

Arbeidsduur
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discriminatie@versawelzijn.nl

Larenseweg 30, 1221 CN Hilversum

Het kan soms lastig zijn om te bepalen of iets discriminatie is. Bij
discriminatie wordt er verschil gemaakt op basis van kenmerken die er
niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als

chauffeur en de baan niet krijgt is dat volledig terecht. Het is discriminatie
als iemand niet wordt aangenomen, omdat hij of zij te oud, gehandicapt,

donker gekleurd, moslim of homoseksueel is.

Iemand mag niet afgewezen worden om
zijn/haar leeftijd.

Met ras wordt hier bedoeld: huidskleur, afkomst,
nationale of etnische achtergrond. Discriminatie
op deze grond mag niet. 

In Nederland mag iedereen geloven wat hij/zij
wil. Of geen geloof hebben. Je mag hier niet
anders om behandeld worden. 

Voorbeeld: Je mag niet worden ontslagen omdat
je een andere politieke mening hebt dat je baas. 

Mannen en vrouwen moeten in Nederland
hetzelfde behandeld worden. Dit is inclusief
transgender personen of mensen die zich in
beide geslachten niet helemaal thuis voelen.

Er mag geen onderscheid zijn in beloning op
basis van fulltime of parttime werk. Twee
personen die hetzelfde werk doen mogen geen
verschil in uurloon hebben, ongeacht de
hoeveelheid dat ze werken. 

Personen met een handicap of chronische ziekte
mogen hier geen nadeel aan ondervinden.
Voorbeeld: Met een rolstoel moet je gewoon
gebruik kunnen maken van winkels en het
openbaar vervoer. 

Je mag niet anders worden behandeld vanwege
je afkomst of verblijfsvergunning. 

Het is niet toegestaan om andere
arbeidsvoorwaarden te hebben voor personeel
met een vast en tijdelijk arbeidscontract. 

Het is niet toegestaan om iemand anders te
behandelen gebaseerd op burgerlijke staat. Dit
gaat over of iemand getrouwd of gescheiden is,
maar ook of iemand een wettig kind is. 

Voorbeeld: Iemand mag geen entree geweigerd
worden omdat hij/zij hetero-, homo- of
biseksueel is. 
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