
Samenvatting
Situatie

Een Sinti vrouw woont op de woonwagenlocatie Oranjetip in de gemeente Son en Breugel. Zij vindt dat
Woonstichting 'thuis haar discrimineert omdat de woonstichting vrijgekomen standplaatsen op deze
locatie ontmantelt en er goedkope sociale woningen wil gaan bouwen. Voor die woningen komen niet
alleen woonwagenbewoners in aanmerking maar iedereen die een woning zoekt. De woonstichting
verklaart dat zij woonwagenbewoning niet onmogelijk wil maken. Omdat het College van B&W geen
nieuwe woonwagenstandplaatsen wil, heeft de woonstichting  gekeken naar andere vormen van
betaalbaar wonen voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huisvesting. Daarom worden op die locatie
betaalbare sociale woningen gebouwd, die voor iedere woningzoekende toegankelijk zijn.

Beoordeling

De woonstichting verhuurt vrijgekomen standplaatsen op de locatie Oranjetip niet meer. Daardoor is het
aantal woonwagenstandplaatsen op deze locatie afgenomen van tien naar twee. Ook worden er geen
nieuwe of vervangende standplaatsen aangelegd. Dit terwijl 15 woningzoekenden uit de gemeente op de
wachtlijst voor een woonwagen staan. Dit leidt ertoe dat op korte termijn niet in de woonbehoefte van
Sinti kan worden voorzien. De woonstichting  voert het beleid uit van het College van B&W ten aanzien
van de woonwagenstandplaatsen. In de zaak tegen B&W oordeelt het College dat dit beleid
discriminerend is. Door het uit te voeren, discrimineert de woonstichting ook. De woonstichting  heeft een
eigen verantwoordelijkheid om de gelijkebehandelingswetgeving na te leven. De vrouw heeft ook een
uitspraak gevraagd over het handelen van het College van B&W van gemeente Son en Breugel (oordeel
2016-71).

Oordeel

Oordelen

Datum:
Grond:
Terrein:

Woonstichting 'thuis discrimineert een vrouw van Sinti-
afkomst door vrijgekomen standplaatsen op
woonwagenlocatie Oranjetip te ontmantelen en geen
vervangende woonwagenplaatsen daarvoor in de plaats te
stellen.
Oordeelnummer 2016-72
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Ras
Leveren van en toegang tot goederen en diensten - Wonen

https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen?grond=417536
https://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen?terrein=436737


Woonstichting 'thuis maakt verboden onderscheid grond van ras jegens de vrouw.


