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1 Verzoek

DE RECHTEN 
VAN DE MENS

Verzoekster vraagt het College om te beoordelen of verweerster 
verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door in 
de sollicitatieprocedure geen rekening te houden met haar verwachte 
bevallingsdatum, waardoor ze is afgewezen voor de functie.

2 Verloop van de procedure

1 Het College heeft kennisgenomen van de volgende stukken:
- verzoekschrift van 15 juli 2019, ontvangen op 16 juli 2019;
- verweerschrift van 30 september 2019;
- brief van verzoekster van 4 december 2019.

2 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 december 2019.
Partijen zijn verschenen. Verzoekster werd bijgestaan door mr. E.B. van de Loo, 
advocaat te Amsterdam. Verweerster werd vertegenwoordigd door
mr. MJTdeWittewaj^ler^ląąķ^dvoçąaU^en
dooi'

3 Feiten

1 Verzoekster heeft op 7 mei 2018 gesolliciteerd naar de functie van 
assistent professor Theoretical Philosophy bij de Erasmus School of Philosophy 
van verweerster. De selectiecommissie heeft vijf kandidaten voor deze functie 
geselecteerd, onder wie verzoekster. Het hoofd van de selectiecommissie heeft 
verzoekster in een e-mail van 4 juni 2018 uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek 
via skype op 14 juni 2018. Hij heeft verzoekster gevraagd om maandag 25 juni 2018 
vrij te houden om een proefcollege te geven over het onderwerp
‘An introduction to logic’ aan bachelor studenten en de selectiecommissie.

2 In een e-mail van 5 juni 2018 heeft verzoekster het hoofd van de selectiecommissie 
geschreven dat ze zwanger is, dat de baby elk moment wordt verwacht en dat dit 
de planning van de sollicitatieprocedure bemoeilijkt. Zij vraagt om in overleg tot 
een goede oplossing te komen voor haar situatie. In een e-mail van dezelfde dag 
heeft het hoofd van de selectiecommissie verzoekster gevraagd of hij, als hij niets 
meer van haar heeft gehoord, haar op 14 juni 2018 mag bellen met de vraag of 
het voor die dag geplande gesprek kan doorgaan. Verzoekster heeft het hoofd van 
de selectiecommissie in een e-mail van 6 juni 2018 bericht dat de baby uiterlijk op 
17 juni 2018 wordt verwacht. Daarom vindt zij het veiliger als het sollicitatiegesprek 
en het proefcollege naar een latere datum worden verplaatst en vraagt zij hem 
hierin te voorzien.
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3.3 Dezelfde dag heeft het hoofd van de selectiecommissie verzoekster geschreven 
dat hij vooralsnog wil vasthouden aan de datum van het sollicitatiegesprek
op 14 juni 2018. In een e-mail van 13 juni 2018 vraagt het hoofd van de 
selectiecommissie aan verzoekster om haar skype adres voor de volgende dag. 
Dezelfde dag schrijft verzoekster hem dat ze zojuist is bevallen en dat ze nog een 
paar dagen in het ziekenhuis moet blijven. De voorzitter van de selectiecommissie 
heeft verzoekster op 19 juni 2018 geschreven dat haar omstandigheden onvoldoende 
aanleiding vormen om de sollicitatieprocedure te vertragen. Hij stelt haar in 
de gelegenheid om op 25 juni 2018 het proefcollege te geven en daarna 
het sollicitatiegesprek te voeren. Verzoekster heeft het hoofd van 
de selectiecommissie op 21 juni 2018 meegedeeld dat dit helaas niet mogelijk is.

3.4 Verzoekster heeft in een brief van 22 oktober 2018 aan de ^^^^^^^^^|van 
de universiteit haaronsenoeşįer^euį^veŗ^ļ^’aņç^ar^aketynndom
haar sollicitatie. heeft
gereageerd bij e-maiWar^TOvembe^0187waarbij hij verzoekster heeft 
uitgenodigd voor een gesprek. In een e-mail van 9 januari 2019 heeft hij verzoekster 
opnieuw gevraagd om te overleggen, maar zij is niet ingegaan op deze uitnodigingen.

4 Standpunt verzoekster

Verzoekster stelt dat verweerster verboden onderscheid op grond van geslacht heeft 
gemaakt door in juni 2018 tijdens de sollicitatieprocedure geen rekening te houden 
met haar bevalling, waardoor zij is afgewezen voor de functie. Verzoekster stelt 
dat verweerster hiermee in strijd heeft gehandeld met de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen (WGB). Ook stelt zij dat verweerster op grond van artikel 2, 
aanhef en onderdeel d, Vrouwenverdrag, artikel 26 van het Internationaal verdrag 
inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), artikelen 8 en 14 van 
het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 1 van het Protocol nr. 12 bij het EVRM 
de verplichting rust om het nadeel dat vrouwen tijdens hun zwangerschap 
ondervinden, proactief op te heffen door het treffen van daarvoor geschikte 
maatregelen. Ter onderbouwing van haar standpunt verwijst verzoekster naar 
een uitspraak van de Raad van State (RvS 31 oktober 2018, nr. 201706549/1 M2,
ECLI :NL:RVS:2018:3557) in een soortgelijke zaak. De RvS oordeelde dat 
de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO) bij 
de behandeling van de subsidieaanvraag van een zwangere wetenschapper maatwerk 
had moeten leveren. Verzoekster betwist de stelling van verweerster dat uitstel van 
de sollicitatieplanning niet mogelijk zou zijn geweest.

5 Standpunt verweerster

Verweerster betwist dat zij jegens verzoekster onderscheid op grond van geslacht 
heeft gemaakt. Verweerster stelt dat de bescherming op grond van 
de gelijkebehandelingswetgeving niet zo ver gaat dat de planning van 
een sollicitatieprocedure dwingend zou moeten worden aangepast aan 
het verloop van de zwangerschap of de bevallingsdatum van een zwangere vrouw.
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Deze regel kan in ieder geval niet worden gevonden in de civiele rechtspraak of in 
de oordelen van het College en de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Ook voert 
zij aan dat het verhinderd zijn tijdens de sollicitatieprocedure om wat voor reden 
dan ook, voor iedere kandidaat tot hetzelfde resultaat zou hebben geleid, namelijk 
dat de kandidaat niet wordt meegenomen in de procedure. Zij heeft dan ook jegens 
verzoekster geen direct onderscheid op grond van geslacht gemaakt. Zij is zelfs nog 
aan verzoekster tegemoet gekomen door haar aan te bieden op 25 juni 2018 ook 
het sollicitatiegesprek aansluitend aan het proefcollege te laten plaatsvinden.
Zij heeft evenmin indirect onderscheid op grond van geslacht gemaakt omdat er 
geen aanwijzingen zijn dat zwangere vrouwen hierdoor bijzonder worden getroffen. 
Daarnaast stelt verweerster dat uitstel van de sollicitatieplanning niet mogelijk was, 
onder meer omdat zij een docent wilde hebben met ingang van het nieuwe 
collegejaar. Voor zover verzoekster uit de uitspraak van de RvS afleidt dat 
verweerster maatwerk had moeten leveren, merkt verweerster op dat zij geen 
maatwerk meer kon leveren, omdat verzoekster haar pas op 5 juni 2018 berichtte 
dat de baby elk moment kon worden geboren. De verzoekster in de uitspraak van 
de RvS had drie maanden van te voren doorgegeven dat ze zwanger was en wat 
de uitgerekende datum was, zodat NWO wel maatwerk kon leveren. Verweerster 
betreurt het dat verzoekster niet is ingegaan op de in de e-mails van 
8 november 2018 en 9 januari 2019 gedane uitnodigingen voor een gesprek.

6 Beoordeling

Verboden onderscheid?
6.1 Het is verboden om onderscheid op grond van geslacht te maken bij de behandeling 

bij de vervulling van een openstaande betrekking (artikel 3, eerste lid, WGB)).
Onder onderscheid wordt verstaan direct en indirect onderscheid (artikel 1, 
eerste lid, WGB). Onder direct onderscheid wordt mede verstaan onderscheid
op grond van zwangerschap, bevalling en moederschap (artikel 1, tweede lid, WGB).

6.2 Verzoekster stelt dat zij tijdens de sollicitatieprocedure op 5 juni 2018 aan het hoofd 
van de selectiecommissie uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zij vermoedelijk 
uiterlijk 17 juni 2018 zou bevallen, dat zij zich bewust was van het tijdschema
van de sollicitatieprocedure en dat zij zich hieraan naar beste mogelijkheid 
wilde aanpassen. Ook stelt verzoekster dat, hoewel zij al voor haar bevalling 
een sollicitatiegesprek had kunnen voeren, verweerster haar deze mogelijkheid 
niet heeft geboden. Daarnaast heeft zij verweerster tijdig om een alternatieve 
datum gevraagd voor het geven van het proefcollege binnen de ruimte die 
de selectiecommissie had. Verweerster heeft dit verzoek echter afgewezen.
Het aanbod van verweerster om op 25 juni 2018 een proefcollege te geven en 
aansluitend een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie te voeren, heeft zij 
afgeslagen. Er kon in redelijkheid niet van haar worden gevraagd om binnen 
twee weken na de bevalling naar Rotterdam te reizen om een proefcollege te geven. 
Zij neemt het verweerster kwalijk dat zij geen enkel onderzoek heeft gedaan 
naar een haalbaar alternatief. Verweerster heeft dan ook jegens haar verboden 
onderscheid op grond van geslacht gemaakt door geen rekening te houden met 
haar bevallingsdatum.
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6.3 Verweerster stelt dat uitstel van de sollicitatieplanning niet mogelijk was. Uitstel van 
de tweede sollicitatieronde zou tot gevolg hebben dat zij bij het begin van het 
nieuwe collegejaar per september 2018 niet zou beschikken over een nieuwe docent. 
Ook stuitte het verplaatsen van het proefcollege op veel praktische bezwaren,
zoals het vinden van ruimte in de agenda’s van de selectiecommissieleden en 
het aantrekken van voldoende studenten die bereid waren om in de tentamenperiode 
een proefcollege bij te wonen. Verder wilde zij voor de kandidaten een gelijk 
speelveld creëren door hen op dezelfde dag, kort na elkaar en onder gelijke 
omstandigheden het proefcollege te laten geven.

6.4 Het College stelt vast dat verweerster de door verzoekster gedane verzoeken om bij 
de sollicitatieplanning rekening te houden met haar (verwachte) bevallingsdatum en 
om het geplande proefcollege op 25 juni 2018 naar een latere datum te verschuiven, 
niet heeft willen honoreren. Verweerster heeft hierover aangevoerd dat zij 
verzoekster hetzelfde heeft behandeld als alle andere kandidaten die tijdens
de sollicitatieplanning om welke reden dan ook verhinderd zijn. Het verhinderd zijn 
tijdens de sollicitatieprocedure heeft voor iedere kandidaat tot gevolg dat deze 
niet wordt meegewogen in de procedure. Verweerster heeft verzoekster dan ook 
afgewezen voor de functie, omdat zij niet is ingegaan op de uitnodiging om op 
25 juni 2018 een proefcollege te geven en een sollicitatiegesprek te voeren.

6.5 Het College overweegt dat verweerster een grote mate van vrijheid toekomt 
bij de beoordeling van verzoeken van kandidaten om uitstel van het voeren van 
het sollicitatiegesprek en/of van het geven van het proefcollege. Dit is echter 
anders als een dergelijk verzoek verband houdt met een wettelijke 
discriminatiegrond, zoals in dit geval de grond geslacht. Het - eventuele - nadeel 
dat een kandidaat ondervindt van de wijze van beoordelen door verweerster en
de daarop volgende afwijzing is dan te beschouwen als een nadeel dat rechtstreeks 
verband houdt met de grond geslacht (vergelijk College voor de Rechten van de Mens 
17 juni 2014, oordeel 2014-72, overweging 3.7). Hierbij neemt het College in 
aanmerking dat de gelijkebehandelingswetgeving het hele terrein van de arbeid 
omvat en zich tevens richt op de toegang tot het arbeidsproces. Daarmee bestrijkt 
zij dus ook de sollicitatiefase (zie reeds HvJ EG 8 november 1990, zaak C-177/88 
(Dekker), ECLI:EU:C: 1990:383, r.o. 14.) en de inrichting van de sollicitatieprocedure, 
zoals in deze zaak aan de orde is. Het uitsluiten van de inrichting van 
de sollicitatieprocedure van de bescherming door de gelijkebehandelingswetgeving 
zou bovendien op gespannen voet komen te staan met Richtlijn 92/85 EEG van 
de Raad van 19 oktober 1992 en Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 juli 2006 (herschikkingsrichtlijn).

6.6 Het College overweegt dat verweerster jegens verzoekster direct onderscheid
op grond van geslacht heeft gemaakt door verzoekster af te wijzen voor de functie 
omdat zij niet aan de sollicitatieverplichtingen heeft voldaan. Hierbij is van belang 
dat verzoekster al op 5 juni 2018 heeft aangegeven dat zij in verband met haar 
bevalling die vermoedelijk uiterlijk 17 juni 2018 zou plaatsvinden niet aan haar 
sollicitatieverplichtingen kon voldoen en heeft gevraagd om een oplossing.
Van verweerster had in dit verband dan ook mogen worden verwacht om in te gaan 
op de vraag van verzoekster om in overleg met haar en binnen de ruimte die 
de selectiecommissie had tot een goede oplossing te komen voor haar situatie.
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Door dit na te laten en zonder meer vast te houden aan de geplande datum voor 
het proefcollege van 25 juni 2018 heeft verweerster jegens verzoekster 
direct onderscheid op grond van geslacht gemaakt. Daarbij weegt het College 
mee dat verzoekster desgevraagd ter zitting heeft meegedeeld dat een verschuiving 
van het proefcollege naar een week of tien dagen later, haar vermoedelijk wel 
in staat zou hebben gesteld om het te geven. Deze aangegeven verlenging van 
de termijn is van een zodanige beperkte omvang, dat deze mogelijk wel binnen 
de sollicitatieplanning van verweerster had gepast. Verweerster heeft dan ook 
nagelaten rekening te houden met de zwangerschap van verzoekster als 
eigensoortige sekse gebonden omstandigheid en heeft ook onvoldoende gezocht 
naar mogelijkheden om het nadeel dat verzoekster hiervan heeft ondervonden 
op te heffen. Het feit dat verweerster wel het sollicitatiegesprek heeft verschoven 
van 14 juni 2018 naar 25 juni 2018, maakt dit gelet op het hierboven overwogene 
niet anders. Op grond van het voorgaande ziet het College geen aanleiding meer 
om in te gaan op de door verzoekster aangedragen uitspraak van de Raad van State 
van 31 oktober 2018 en de door verweerster hierop gegeven reactie.

6.7 Voor zover verweerster heeft aangevoerd dat uitstel van de sollicitatieplanning 
vanwege de redenen als vermeld in 6.3 onmogelijk was, overweegt het College als 
volgt. Het College erkent dat uitstel van het proefcollege mogelijk tot een vertraging 
van de aanstelling van de docent en tot extra werkzaamheden voor verweerster
zou hebben geleid. Ook zou hierdoor de wens van verweerster om voor alle 
kandidaten een gelijk speelveld te creëren, minder goed worden gerealiseerd.
Direct onderscheid op grond van geslacht is echter op grond van artikel 3, eerste lid, 
WGB verboden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is 
(gesloten stelsel van uitzonderingen). De stelling van verweerster dat uitstel 
van de sollicitatieplanning vanwege de door haar genoemde redenen onmogelijk 
was, valt niet onder de wettelijke uitzonderingen, zodat het College hieraan voorbij 
dient te gaan. De opmerkingen die verzoekster ter zitting heeft gemaakt over 
de termijn van uitstel die haar in staat zou hebben gesteld om het gesprek te voeren 
en proefcollege te verzorgen (zie onder 6.6), maken in ieder geval duidelijk dat voor 
verweerster niet reeds op voorhand helder kon zijn dat rekening houden met 
de bevalling van verzoekster tot ernstige of onaanvaardbare vertraging van 
de benoemingsprocedure zou leiden.

6.8 Ook heeft verweerster aangevoerd dat verzoekster haar zwangerschap niet 
tijdig heeft gemeld, zodat niet van haar kon worden gevraagd om hiermee 
bij de sollicitatieplanning rekening te houden. Het College overweegt dat
een sollicitant op grond van onder meer jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie (HvJ EU) niet verplicht is een potentiële werkgever in kennis 
te stellen van haar zwangerschap (HvJ EU 4 oktober 2001, zaak C-109/00 
(Tele Danmark/Handels- og Kontorfunktionoerernes Forbond i Danmark), 
ECLI:EU:C:2001:513, r.o. 24. Verder is van belang dat verweerster in 
de vacaturetekst geen indicatie heeft gegeven van wanneer de sollicitatiegesprekken 
en de proefcolleges zouden plaatsvinden. Met inachtneming hiervan overweegt 
het College dat verzoekster, door verweerster de dag na de uitnodiging voor 
het sollicitatiegesprek op 4 juni 2018, te berichten dat zij vermoedelijk uiterlijk 
op 17 juni 2018 zou bevallen, tijdig melding heeft gemaakt van haar zwangerschap 
en haar behoefte om te overleggen over de sollicitatieplanning.
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Bovendien zou verzoekster als zij haar zwangerschap al zou hebben vermeld in haar 
sollicitatiebrief, het risico hebben gelopen dat zij niet zou zijn geselecteerd voor 
de sollicitatieprocedure. Immers verweerster heeft aangevoerd dat zij alle verzoeken 
om uitstel van de sollicitatieplanning afwijst. Het College verwerpt dan ook dit 
verweer van verweerster.

6.9 Tot slot overweegt het College nog dat er geen (wettelijke) verplichting bestaat 
op grond waarvan verzoekster had moeten ingaan op de uitnodigingen 
van verweerster van 8 november 2018 en 9 januari 2019 voor een gesprek.

6.10 Het maken van direct onderscheid op grond van geslacht is verboden, tenzij er 
op het verbod van onderscheid een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Gesteld noch gebleken is dat een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Het College concludeert dan ook dat verweerster jegens verzoekster 
verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de behandeling 
bij de vervulling van een openstaande betrekking door in de sollicitatieprocedure 
geen rekening te houden met haar verwachte bevallingsdatum, waardoor ze 
is afgewezen voor de functie.

7 Oordeel

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft jegens | 
op grond van geslacht gemaakt.

verboden onderscheid

Aldus gegeven te Utrecht op 17 februari 2020 door mr. dr. J.P. Loof, voorzitter,
in tegenwoordigheid van mr. B.H.M. Werker, secretaris.

dr. J.P. Loof
t
mr. B.H.M. Werker

lì


