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Voor wie?
Voorkeursbeleid is niet voor alle groe-
pen toegestaan. Het is uitsluitend toe-
gestaan voor groepen die in een positie 
van structurele maatschappelijke ach-
terstand verkeren, te weten:

vrouwen; • 
etnische minderheidsgroepen; • 
personen met een handicap of • 
chronische ziekte.

Het is dus niet toegestaan om voor-
keursbeleid te voeren voor bijvoor-
beeld mannen, homoseksuelen of 
moslims. Voor deze groepen maakt de 
Nederlandse gelijkebehandelingswet-
geving geen uitzondering. Voorkeurs-
beleid voor deze groepen is óók niet 
toegestaan als zij (tijdelijk) zijn onder-
vertegenwoordigd in een organisatie. 

Quota en streefcijfers 
Wat is toegestaan, is het vaststellen 
van streefcijfers; een aandeel van 30% 
vrouwen in leidinggevende functies bij-
voorbeeld. Dit ligt anders voor een quo-
teringsbeleid ofwel reserveringsbeleid, 
waarbij banen zijn voorbehouden aan 

de leden van een bepaalde groep en an-
deren op voorhand zijn uitgesloten van 
die banen. Het hanteren van een quote-
rings- of reserveringsbeleid voor vrou-
wen - als middel om een streefcijfer te 
halen bijvoorbeeld - is niet toegestaan. 
Oók niet in functies of sectoren waar 
vrouwen sterk zijn ondervertegenwoor-
digd. Dergelijk quoteringsbeleid is in 
strijd met het Nederlandse gelijkebe-
handelingsrecht en de jurisprudentie 
van het Europese Hof van Justitie. Een 
dergelijk beleid voldoet niet aan de zo-
geheten zorgvuldigheidseis (zie blz. 4).
Deze houdt in dat alle sollicitanten be-
oordeeld worden op hun individuele 
geschiktheid voor de functie. En alleen 
bij gelijke geschiktheid mag voorrang 
worden gegeven aan kandidaten uit ach-
tergestelde groepen. Een functie exclu-
sief voor vrouwen reserveren, is dus in 
strijd met het gelijkebehandelingsrecht. 
Hetzelfde geldt in beginsel voor een 
quoterings- ofwel reserveringsbeleid 
voor leden van etnische minderheids-
groepen en personen met een handicap 
of  chronische ziekte. 

Als een werkgever een diverse samen-
stelling van zijn personeelsbestand 
nastreeft, heeft hij daarvoor enkele in-
strumenten ter beschikking. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan het gericht adver-
teren om bepaalde groepen te werven. 
Een ander instrument is het voeren van 
voorkeursbeleid, ofwel voorkeursbe-
handeling. Over voorkeursbeleid doen 
verschillende verhalen de ronde. Maar 
wat is voorkeursbeleid nu volgens de 
wet, en wat is er toegestaan en wat niet? 
Deze folder geeft beknopte informatie 
over de ruimte die de gelijkebehande-
lingswetgeving biedt voor voorkeursbe-
leid indien het gaat om banen  en op-
leidingsplaatsen (stages, traineeships).

Wat is voorkeursbeleid?
In het dagelijks spraakgebruik is spra-
ke van voorkeursbeleid indien perso-
nen worden bevoorrecht op grond van 
groepskenmerken, bij de sollicitatie of 
bij de promotie bijvoorbeeld. Voor de wet 
is voorkeursbehandeling een uitzonde-
ring op het verbod op discriminatie, die 
expliciet is toegestaan om maatschap-
pelijke achterstanden op te heffen. Om-
dat het een uitzondering op het wettelijk 

discriminatieverbod betreft, moet voor-
keursbehandeling aan een aantal strikte 
eisen voldoen. 

Het gebruik van voorkeursbeleid staat 
de wet toe voor slechts één doel: ophef-
fi ng dan wel vermindering van (struc-
turele) maatschappelijke achterstand. 
Dat betekent dat het hanteren van een 
voorkeursbeleid louter om een meer 
‘diverse’ organisatie te worden of lou-
ter een betere afspiegeling van de sa-
menleving te worden, niet is toegestaan. 
Voorkeursbeleid kan overigens  wel tot 
effect hebben dat de organisatie diver-
ser wordt of een betere afspiegeling.  
Voorkeursbeleid is bovendien uitslui-
tend toegestaan als maatregel van tij-
delijke aard. Daarom moet voorkeurs-
beleid voortdurend worden geëvalueerd, 
om na te gaan of de achterstand reeds 
opgeheven dan wel sterk verminderd 
is. Als dat het geval is, moet het beleid 
worden beëindigd.

Voorkeursbeleid: de (on)mogelijkheden 
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Strikte eisen aan voorkeursbeleid
Voorkeursbeleid bij banen dient aan vier 
strikte eisen te voldoen:

1. achterstandsvereiste: 
de achterstand van de bewuste groep 
binnen het bedrijf moet worden aan-
getoond. Deze is gerelateerd aan het 
beschikbare arbeidsaanbod onder de 
beroepsbevolking uit de regio.

2.  zorgvuldigheidsvereiste: 
een zorgvuldige en objectieve beoor-
deling van álle sollicitanten, op grond 
van hun individuele kwalifi caties. Geen 
enkele kandidaat mag dus bij voorbaat 
worden uitgesloten van de sollicitatie-
procedure op grond van een groepsken-
merk. Een kandidaat kan alleen voor-
rang krijgen bij ‘gelijke’ geschiktheid. 
En dus niet bij ‘voldoende’ of ‘gebleken’ 
geschiktheid.

3. evenredigheidsvereiste: 
de voorkeursmaatregel moet in rede-
lijke verhouding staan tot het doel. Dat 
wil zeggen dat de voorkeursmaatregel 
moet kunnen worden gerechtvaardigd 
door de mate van achterstand en geen 

onevenredig zwaar middel mag zijn om 
die achterstand mee te bestrijden.

4. kenbaarheidsvereiste: 
de verplichting voor een werkgever om 
bij de werving- en selectieprocedure 
kenbaar te maken dat hij een voor-
keursbeleid voert. Werkgevers zijn ver-
plicht dit in de vacaturetekst te vermel-
den. Ook moeten zij vermelden dat de 
vacature voor iedereen openstaat.

Alternatieven
Andere middelen die werkgevers kun-
nen inzetten ter bevordering van een 
grotere instroom van alle groepen, zijn 
bijvoorbeeld:

• leden van de gewenste groepen na-
drukkelijk uitnodigen om te solliciteren;

• een zoekopdracht geven aan een
– gespecialiseerd – uitzendbureau of 
headhunter  (indien maar niemand bij 
voorbaat wordt uitgesloten);

• een algemeen diversiteitsbeleid voe-
ren dat breder is dan  voorkeursbeleid 
(zie ook www.cgb.nl);

• via specifi eke wervingskanalen naar 
kandidaten uit deze groepen zoeken, 
bijvoorbeeld in bladen die door deze 
groepen worden gelezen;

• neutrale eisen formuleren, waaraan 
kandidaten uit de gewenste groepen 
waarschijnlijk eerder voldoen dan kan-
didaten uit andere groepen. Bijvoor-
beeld als men kandidaten uit (bepaalde) 

etnische groepen wil aantrekken, kan 
een neutrale functie-eis worden ge-
steld, zoals kennis van de taal en cul-
tuur. Zo’n eis moet dan wel noodzakelijk 
zijn voor de uitoefening van de functie.
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Is voorkeursbeleid in strijd met het beginsel van gelijke behandeling en dus 1. 
bij wet verboden? 

Nee. Volgens de Nederlandse wet is voorkeursbehandeling een expliciet 
toegestane uitzondering op de wettelijke norm van gelijke behandeling van 
mensen ongeacht hun ras, geslacht of een ander persoons- of groepsken-
merk. De wet inzake gelijke behandeling staat, onder strikte eisen, toe dat 
tijdelijk van de gelijke behandelingsnorm wordt afgeweken om voorrang te 
geven aan mensen op grond van hun ras/afkomst, geslacht en aan perso-
nen met een handicap of chronische ziekte, indien het doel hiervan is om 
de structurele maatschappelijke achterstand van de groep te verminderen. 
Uitsluitend voor deze groepen maakt de wet een uitzondering op het beginsel 
van gelijke behandeling. Voor deze groepen is voorkeursbeleid een mogelijk-
heid (maar geen verplichting).

Mag voorkeursbehandeling worden gebruikt om een meer divers en even-2. 
wichtig samengesteld personeelsbestand te verkrijgen?

Nee. Bij sollicitaties voorrang geven aan leden van bepaalde groepen, enkel 
met de bedoeling om een meer divers of evenwichtiger personeelsbestand 
te verkrijgen, is in strijd met de wet. Voorkeursbehandeling mag namelijk 
alleen worden gebruikt voor het wegwerken van structurele achterstanden. 
Is daarvan geen sprake, dan is voorkeursbehandeling een te zwaar middel en 
dus ontoelaatbaar volgens de wet.

Waarom een voorkeursbeleid voor personen met een handicap voeren als er 3. 
voor die groep ook andere regelingen zijn waarvan zij kunnen profi teren? 

De wet inzake gelijke behandeling (WGBH/CZ) staat expliciet toe dat er voor 
personen met een handicap of chronisch ziekte een voorkeursbeleid wordt 
gevoerd, omdat dit een groep is die zich in een positie van structurele achter-
stand bevindt. Dat er voor deze groep ook andere maatregelen zijn om hun 
arbeidsmarktpositie te verbeteren, doet daar niet aan af.

Mag er een voorkeursbeleid voor mannen en homoseksuelen worden gevoerd?4. 

Nee. De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat voorkeursbehandeling 
alleen mag worden gebruikt voor het tegengaan van structurele achterstan-
den, en heeft vastgesteld dat op dit moment alleen vrouwen, etnische en 
cu    lturele minderheidsgroepen en personen met een handicap of chronische 
ziekte zich in een positie van structurele achterstand bevinden. Om die reden 
komen mannen en homoseksuelen niet in aanmerking voor voorkeursbe-
handeling, ook niet indien zij tijdelijk zijn ondervertegenwoordigd in bedrijf, 
sector of functie.

Mogen werkgevers quota hanteren voor vrouwen en allochtonen bij de 5. 
selectie voor banen?

Nee, ook al staat de wet inzake gelijke behandeling expliciet een voorkeurs-
beleid toe voor deze groepen. Bij de selectie voor banen, mogen werkgevers 
een vacature niet alleen openstellen voor vrouwen en allochtonen, en de 
baan reserveren voor leden van die groepen. Een werkgever mag op voor-
hand niemand uitsluiten van de sollicitatieprocedure, ook niet als hij een 
voorkeursbeleid voert.

10 veel gestelde vragen 
over voorkeursbeleid
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Mogen werkgevers  streefcijfers opstellen voor groepen, of zijn die net als 6. 
quota verboden?

Nee, werkgevers mogen streefcijfers voor groepen opstellen. Er is op zich 
weinig mis met streefcijfers, deze kunnen bijvoorbeeld een nuttig instrument 
zijn om ontwikkelingen binnen het personeelsbestand te monitoren. Wat 
echter niet mag, is deze streefcijfers proberen te halen door middel van een 
quoterings- of reseveringsbeleid, waarbij een zeker percentage van de banen 
is voorbehouden aan leden van een bepaalde groep. Personen die niet tot 
deze groep behoren, mogen niet op voorhand worden uitgesloten van sol-
licitatie.

Mag een werkgever quota hanteren indien binnen de organisatie sprake is 7. 
van een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen, in leidinggevende 
en bestuursfuncties bijvoorbeeld? 

Nee. Volgens het gelijkebehandelingsrecht zijn quota voor vrouwen bij banen 
– inhoudende dat mannelijke kandidaten op voorhand zijn uitgesloten van 
de sollicitatieprocedure – ontoelaatbaar. Omdat kandidaten in dat geval niet 
op grond van hun geschiktheid worden beoordeeld maar op grond van hun 
geslacht, is dat niet toegestaan, óók niet in geval van een sterke onderverte-
genwoordiging van vrouwen. Regel is dat alle kandidaten worden toegelaten 
tot de procedure en allen worden onderworpen aan een objectieve beoor-
deling op grond van individuele kwaliteiten. Uitsluitend in geval van gelijke 
geschiktheid is het geven van voorrang aan vrouwen toegestaan.

Zijn quota bij traineeships en stages toegestaan?8. 

Het exclusief openstellen of creëren van opleidingsplaatsen (stages, trai-
neeships, cursussen e.d.) voor vrouwen, allochtonen en mensen met een 
handicap of chronische ziekte, kan onder bijzondere omstandigheden zijn 
toegestaan. Op grond van de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie 
geldt dat voor voorkeursbeleid dat geen betrekking heeft op toegang tot een 
functie maar dat is gericht op het creëren van gelijke kansen op de arbeids-
markt, wel dezelfde strikte eisen gelden als voor voorkeursbeleid voor banen 
maar dat daar een minder strenge toets op wordt toegepast.  Dit laat onver-
let dat quotering of reservering een uiterst zware maatregel is, die met grote 
terughoudendheid moet worden toegepast.

Als een voorkeursbeleid voor etnische minderheidsgroepen is toegestaan, 9. 
mag een voorkeursbeleid voor moslims dan ook?

Nee. De wet maakt alleen een uitzondering op het discriminatieverbod voor 
de gronden ras of afkomst, geslacht en handicap of chronische ziekte. Voor 
de grond godsdienst maakt de wet dus geen uitzondering. Dit betekent dat 
een voorkeursbeleid voor moslims (christenen, joden, Jehova’s getuigen, 
etc.) niet is toegestaan. Ook niet in beroepen of sectoren waarin een bepaal-
de groep gelovigen ondervertegenwoordigd is.
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Meer informatie
Een uitgebreid dossier over voorkeursbeleid kunt u vinden op de website 
van de Commissie Gelijke Behandeling: www.cgb.nl. Daar vindt u ook een 
stappenplan met behulp waarvan werkgevers erachter kunnen komen of 
voorkeursbeleid een geschikt en effectief middel is om hun doel te bereiken, 
of dat ze beter naar alternatieven kunnen zoeken (diversiteitsbeleid, af-
spiegelingsbeleid). 
Ook op de site www.wervingenselectiegids.nl kunt u aanvullende informatie 
over voorkeursbeleid vinden. Via het Juridisch spreekuur kunt u per mail of 
telefonisch vragen aan de CGB voorleggen over dit onderwerp.

Postadres:
Postbus 16001
3500 DA Utrecht

Telefoon (030) 888 38 88
Teksttelefoon (030) 888 38 29
Fax (030) 888 38 83

E-mail: info@cgb.nl

Juridisch spreekuur 
iedere werkdag van 

14.00-16.00 uur
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Mogen werkgevers bij de sollicitatie voorrang geven aan jonge, boven 10. 
oudere sollicitanten?

Dat hangt ervan af.  De wetgever heeft bepaald dat ouderen en jongeren géén 
groepen zijn die een structurele maatschappelijke achterstand hebben. Toch 
kan een voorkeursbeleid voor leeftijdsgroepen toelaatbaar zijn. Dit heeft te 
maken met de wet, die afwijkt voor de grond leeftijd.  
Voorkeursbehandeling is een vorm van direct onderscheid, daar er recht-
streeks naar een persoonsgebonden kenmerk wordt verwezen. Dit is bij 
de wet verboden voor de gronden ras, geslacht en handicap – tenzij er een 
wettelijke uitzondering bestaat, zoals voor voorkeursbeleid. Voor de grond 
leeftijd is een dergelijke uitzondering niet nodig, omdat direct onderscheid op 
grond van leeftijd wel te rechtvaardigen kan zijn volgens de wet.  
De werkgever moet dan wel met een goed verhaal komen. Dat houdt in dat 
het doel waarvoor voorkeursbeleid wordt ingezet, niet zelf discriminerend 
mag zijn, en dat het gekozen voorkeursbeleid geschikt en noodzakelijk is om 
dat doel te bereiken. Het hangt af van deze rechtvaardiging of het voorkeurs-
beleid voor een bewuste leeftijdsgroep – ouderen of jongeren bijvoorbeeld –
toegestaan is of niet.
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Voor meer informatie kunt u tele fonisch contact opnemen met 
de CGB of kijken op www.wervingenselectiegids.nl 



Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk, opleiding of het verkrijgen van 
bepaalde goederen of diensten op grond van irrelevante kenmerken. Om deze 
uitsluiting tegen te gaan, kent Nederland de gelijkebehandelingswetgeving. Deze 
wetgeving is complex en onderhevig aan verandering. Daarom werd in 1994 de 
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) ingesteld. Een onafhankelijk, landelijk 
college dat toeziet op de naleving van haar oordelen, adviseert en voorlichting 
geeft over gelijke behandeling.

Commissie 
Gelijke 
Behandeling

www.cgb.nl


