
 
 

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Mevrouw drs. T. van Ark 
Postbus 90801 
2509 LV DEN HAAG 
 
Onderwerp: Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie 

Den Haag, 7 november 2019 
 
Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging 
voor Afbouwbedrijven (NOA), samenwerkend in Stichting AFNL-NOA, zijn verrast door het 
conceptwetsvoorstel ‘toezicht discriminatievrije werving en selectie’.  
 
AFNL-NOA is onaangenaam getroffen door de wijze waarop met dit voorstel lijkt te worden ingevuld 
waarom en hoe een werkgever in bouw, afbouw of infra medewerkers in dienst neemt dan wel 
heeft.  Uiteraard is het voorkomen van discriminatie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt een 
loffelijk streven en dat streven ondersteunen wij van harte. In de bouw en afbouw werft een 
werkgever echter niet op afkomst, geslacht of een gebrek, maar op kwaliteit en vakkennis. Het 
voorstel ademt achterdocht waarin wij onze branche niet herkennen; wij voelen ons dan ook 
genoodzaakt op te komen voor de goede intenties van onze ondernemers. 
 
De wijze waarop u voornemens bent discriminatie tegen te gaan, namelijk door werkgevers hun 
wervings- en selectieprocedures schriftelijk te laten vastleggen, doet in onze ogen geen recht aan de 
feitelijke situatie. 
Allereerst zal de methode die wordt voorgesteld betekenen dat opnieuw forse extra administratieve 
lasten ontstaan voor werkgevers, met name in het mkb. Als de werkgever hierin een fout maakt, kan 
hij of zij beboet worden. Wij benadrukken echter dat louter het schriftelijk vastleggen van een 
procedure, niet betekent dat daarmee discriminatie wordt voorkomen. Kort gezegd: het gaat erom 
wat er in de praktijk daadwerkelijk gebeurt. AFNL-NOA is dan ook van mening dat dit voorstel niet de 
oplossing zal zijn voor het daadwerkelijke probleem. Door bij voorbaat alle ondernemers te belasten 
met het bewijzen van onpartijdigheid, wordt het doel voorbijgeschoten. Wij zijn een groot 
voorstander van het opsporen van feitelijke discriminatie en voor een stevige aanpak van iedere 
vorm daarvan, maar voelen niets voor een positie waarbij ondernemers een veronderstelling dienen 
te weerleggen. Juist welwillende ondernemers worden hierbij geraakt, hoewel zij niets anders doen 
dan hun werk en daarbij voor werkgelegenheid in ons land zorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inmiddels heeft uw departement een MKB-Toets op dit conceptwetsvoorstel afgerond waarbij 
ondernemers input hebben geleverd op de plannen. Met de input van deze ondernemers lijkt echter 
helaas niets te zijn gedaan. Daarnaast heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het advies 
gegeven om deze wet niet in te dienen. Dit wordt door ons volledig ondersteund. Ook het ATR 
concludeert dat het nut en de noodzaak van dit wetsvoorstel ontbreken en dat onduidelijk is of er 
minder belastende maatregelen mogelijk zijn. Tot slot benadrukt het college dat dit voorstel 
onwerkbaar is voor het mkb. AFNL-NOA hoopt dat u het advies van het college zeer ter harte zult 
nemen. 
 
AFNL-NOA sluit zich graag aan bij de officiële reactie van MKB-NL/VNO-NCW over dit 
conceptwetsvoorstel en de uitspraken van Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, in het NOS-
journaal van 9 oktober jl.:  "Om discriminatie te bestrijden moet je goede voorlichting geven." 
Vonhof wil geen boetes op procedures. "Dit voorstel kan de prullenbak in."  
 
Graag zijn wij bereid tot een nadere toelichting en nodigen wij u of uw ambtenaren uit in een mkb-
bouw of –afbouwbedrijf om te laten zien hoe ondernemers medewerkers werven en selecteren.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Sharon Gesthuizen 
Voorzitter Stichting AFNL-NOA 
 
 
 


