Oordelen
Stichting Wooninc. discrimineert een
woonwagenbewoonster door haar niet in aanmerking te
laten komen voor het huren van een standplaats op een
woonwagenlocatie in de gemeente Eindhoven.
Oordeelnummer 2016-68
Datum: 05-07-2016
Grond: Ras
Terrein: Leveren van en toegang tot goederen en diensten - Wonen

Samenvatting
Situatie
Een vrouw woonde bij een hoofdbewoonster in op een standplaats op de locatie Heezerweg in Eindhoven.
Na vertrek van de hoofdbewoonster wil zij daar blijven wonen. Stichting Wooninc. weigert de verhuur en
ontmantelt vrijgekomen standplaatsen op deze locatie in opdracht van het College van B&W. Hoewel de
vrouw op de wachtlijst staat om in aanmerking te komen voor een woonwagenstandplaats, krijgt zij ook
geen andere standplaats aangewezen. Wooninc. voert aan dat zij van het College van B&W vrijgekomen
standplaatsen op de locatie Heezerweg niet mag verhuren, totdat voor de gemeente duidelijk is wat er met
deze locatie gaat gebeuren. Wooninc. hanteert een wachtlijst voor toewijzing van standplaatsen. Als de
vrouw voldoet aan de voorwaarden kan zij in aanmerking komen voor een standplaats op een andere
locatie.
Beoordeling
Wooninc. voert het woonwagenbeleid van het College van B&W van de gemeente Eindhoven uit. In de
zaak tegen het College van B&W oordeelt het College dat dit beleid discriminerend is. Wooninc. heeft als
verhuurder van woonruimten een eigen verantwoordelijkheid om de gelijkebehandelingswetgeving na te
leven. Van Wooninc. mag verwacht worden dat zij bij het maken van de afweging om een bepaald
gemeentelijk beleid te volgen, nagaat of dat beleid in overeenstemming is met de
gelijkebehandelingswetgeving. Als dit niet zo is, dan hoort zij ten minste met de betreffende
overheidsinstantie daarover in gesprek te gaan. Dit heeft Wooninc niet gedaan. Het College oordeelt
daarom dat Wooninc. de vrouw discrimineert door het gemeentelijke beleid zonder meer uit te voeren. De
vrouw heeft ook een uitspraak gevraagd over het handelen van het College van B&W (oordeel 2016-67).
Oordeel
Stichting Wooninc. maakt jegens de vrouw verboden onderscheid grond van ras.

