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Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
 
Vanaf 1 december 2003 geldt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. 
Deze wet maakt onderdeel uit van het beleid van de regering te komen tot een volwaardige deelname 
van gehandicapten en chronisch zieken in de maatschappij. In deze notitie wordt aandacht besteed 
aan de gevolgen die deze wet heeft voor de relatie tussen de werkgever en de ambtenaar. 
 
Inleiding 
Op 27 november 2000 is door de Europese Raad de richtlijn tot instelling van een algemeen kader 
voor gelijke behandeling in arbeid en beroep vastgesteld (Richtlijn 2000/78/EG). Naar aanleiding van 
deze richtlijn is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) 
door de Nederlandse wetgever in het leven geroepen. De WGBH/CZ is per 1 december 2003 in 
werking getreden. 
 
In deze notitie wordt aandacht besteed aan deze wet. Het is de bedoeling dat deze wet op termijn zal 
worden geïntegreerd in de Algemene wet gelijke behandeling. De informatie is ontleend aan de 
kamerstukken van het wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(Kamerstukken II en I, 28169). 
 
Doel van de wet 
De regering wil komen tot een gelijke, volwaardige participatie van gehandicapten en chronisch 
zieken in de samenleving door hun zelfstandig maatschappelijk en persoonlijk functioneren te 
bevorderen. De WGBH/CZ moet hiertoe een belangrijke bijdrage leveren: de verbetering van de 
individuele rechtsbescherming.  
 
Handicap en chronische ziekte  
Volgens de WGBH/CZ is het een werkgever verboden onderscheid te maken op grond van handicap 
of chronische ziekte. Handicap en chronische ziekte worden in de Europese richtlijn en de WGBH/CZ 
niet nader omschreven. Volgens de wetgever is een sluitende definitie van de begrippen handicap of 
chronische ziekte niet wenselijk aangezien het afhankelijk is van de context waarbinnen iemand 
functioneert, of belemmeringen ondervindt wegens zijn handicap of ziekte. Een aantal uitgangspunten 
wordt wel gegeven. Handicaps en chronische ziekten kunnen fysiek, verstandelijk of psychisch van 
aard zijn. In beginsel is een handicap onomkeerbaar, een chronische ziekte is dat soms niet, maar het is 
in ieder geval langdurig van aard. De wetgever merkt hierbij op dat korte of langdurige beperkingen 
als gevolg van een ongeval in beginsel niet onder de bescherming van deze wet vallen omdat de 
mogelijkheid van herstel hier een wezenlijk element is.  
 
Verbod op onderscheid 
Volgens de wet is het verboden voor de werkgever onderscheid te maken op grond van handicap of 
chronische ziekte bij: 
 

1. de aanbieding van een betrekking en de behandeling bij de vervulling van een openstaande 
betrekking; 

2. de arbeidsbemiddeling; 
3. het aanstellen tot ambtenaar en het beëindigen van het dienstverband van de ambtenaar 
4. de arbeidsvoorwaarden; 
5. het laten volgen van onderwijs, scholing en vorming tijdens of voorafgaand aan een 

arbeidsverhouding; en 
6. de bevordering. 

 
Het maken van onderscheid kan direct of indirect plaatsvinden. Direct onderscheid is onderscheid dat 
rechtstreeks herleidbaar is tot de (vermeende) handicap of (vermeende) chronische ziekte. Een 
werkgever maakt direct onderscheid wanneer hij/zij een persoon met een visuele handicap niet in 
dienst wil nemen omdat de werkgever vindt dat een visueel gehandicapte geen 
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computerwerkzaamheden kan verrichten. Het is namelijk mogelijk met aanpassingen deze persoon 
dezelfde werkzaamheden te laten verrichten als niet visueel gehandicapte collega’s.  
 
Indirect onderscheid is onderscheid op grond van andere hoedanigheden of gedragingen dat direct 
onderscheid tot gevolg heeft. Het gaat hier om op zichzelf neutrale bepalingen, maatstaven of 
handelswijzen die een fundamenteel groter gedeelte van gehandicapten of chronisch zieken benadelen. 
Voorstelbaar is dat een werkgever indirect onderscheid maakt indien hij alleen personen op basis van 
een fulltime aanstelling in dienst wil nemen. Deze handelswijze kan tot gevolg hebben dat een 
essentieel groter deel van populatie van gehandicapten en chronisch zieken ten opzichte van de 
populatie van niet gehandicapten wordt benadeeld. Vanwege de grote verscheidenheid van 
verschijningsvormen van handicap en chronische ziekte zal dit niet altijd even goed aanwijsbaar zijn.  
 
Als de werkgever onderscheid maakt, dan kan hij eventueel een beroep doen op een 
uitzonderingsgrond.  
 
Uitzonderingsgronden 
De WGBH/CZ verbiedt het maken van direct en indirect onderscheid. De wet kent enkele 
uitzonderingen op dit verbod. Voor het maken van direct onderscheid mag alleen een beroep worden 
gedaan op de uitzonderingsgronden die staan opgenomen in de wet zelf. De van belang zijnde 
wettelijke uitzonderingsgronden staat hieronder opgenomen. Voor indirect onderscheid geldt een extra 
uitzonderingsgrond: de objectieve rechtvaardigingsgrond. 
 
Uitzonderingsgronden direct onderscheid 
 
Veiligheid en gezondheid 
Op het verbod van onderscheid bestaan enkele uitzonderingsgronden. Zo mag de werkgever 
onderscheid maken indien dit noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid. De 
wetgever heeft aangegeven dat niet gauw een beroep op deze uitzonderingsgrond kan worden gedaan: 
het onderscheid moet in dit geval echt noodzakelijk zijn en het ontslaat de werkgever niet van de plicht 
tot het doen van doeltreffende aanpassingen.  
 
Voorkeursbeleid 
Een andere uitzonderingsgrond is het voorkeursbeleid. Onderscheid dat tot doel heeft personen met 
een handicap of chronische ziekte een bevoorrechte positie toe te kennen teneinde de feitelijke 
achterstanden op te heffen of te verminderen, is niet verboden indien het onderscheid in redelijke 
verhouding staat tot dat doel. Het voorkeursbeleid kan een bijdrage leveren aan het sneller inhalen van 
de algemene achterstanden van chronisch zieken en gehandicapten.  
 
Sociaal beleid 
Een derde uitzonderingsgrond is sociaal beleid. Sociaal beleid bestaat uit voorzieningen en faciliteiten 
die noodzakelijk zijn om gehandicapten en chronisch zieken op gelijke voet te laten deelnemen en 
integreren in de maatschappij. Sociaal beleid onderscheidt zich van voorkeursbeleid, het 
voorkeursbeleid is namelijk niet meer toegestaan als de achterstand is weggewerkt terwijl sociaal 
beleid zich richt op het compenseren of opheffen van beperkingen die gehandicapten en chronisch 
ziekten door speciaal daarop gerichte maatregelen.  
 
Extra uitzonderingsgrond voor indirect onderscheid 
 
Objectieve rechtvaardigingsgrond 
Een extra uitzonderingsgrond bestaat bij indirect onderscheid, de zogenaamde objectieve 
rechtvaardigingsgrond. Eerst zal er beoordeeld moeten worden of er sprake is van indirect onderscheid 
naar handicap of chronische ziekte.  
 
Aan de volgende criteria kan worden getoetst of een regeling, afspraken of handeling dan objectief kan 
worden gerechtvaardigd.  
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1. Is er sprake van een legitiem doel? (Beantwoordt het doel aan de werkelijke behoefte van de 
organisatie); 

2. Is er sprake van een passend middel? (Is het middel geschikt om het doel te bereiken: het 
doelmatigheidsvereiste); 

3. Is het middel ook noodzakelijk om het doel te bereiken? (Kan het doel niet worden bereikt met 
een ander middel waarbij er geen sprake is van onderscheid: het proportionaliteitsvereiste).  

 
Als al deze vragen positief beantwoord kunnen worden, is sprake van een objectieve 
rechtvaardigingsgrond.  
 
Wezenlijke functievereisten 
De WGBH/CZ heeft geen betrekking op de wezenlijke functievereisten. Voorop staat de geschiktheid 
van een persoon voor de functie. Dit betekent dat bij een medeweker van de vuilnisophaaldienst 
verwacht mag worden dat hij kan tillen. Een sollicitant die verlamd is aan beide benen zal niet in 
aanmerking komen voor deze functie. De werkgever sluit hier personen met een bepaalde handicap 
mee uit maar hij doet dit evengoed bij anderen die niet aan het functievereiste voldoen. Het gemaakte 
onderscheid heeft in dit geval geen verband met de handicap.  
 
Inspanningsverplichting 
Naast het verbod op onderscheid is in de WGBH/CZ ook een inspanningsverplichting voor de 
werkgever opgenomen. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de werkgever, naar gelang de 
behoefte van de (potentiële) ambtenaar, doeltreffende aanpassingen moet verrichten, tenzij deze voor 
de werkgever een onevenredige belasting vormen. De verplichting geldt tijdens het dienstverband 
maar ook voordat de aanstelling wordt aangegaan.  
 
Hieronder worden de begrippen: ‘aanpassingen’, ‘doeltreffend’, ‘naar gelang de behoefte’ en 
‘onevenredige belasting’, nader toegelicht.  
 
Aanpassingen 
Met het begrip ‘aanpassingen’ worden materiële als immateriële aanpassingen bedoeld.  
Het kan hier gaan om aangepaste materialen waarmee kan worden gewerkt. Ook kan worden gedacht 
aan aanpassingen tijdens het volgen van opleidingen, aangepaste werktijden of om aangepaste 
begeleiding. Het moet gaan om maatregelen die gehandicapten en chronisch zieken in staat stellen om 
daadwerkelijk te participeren op de terreinen in de wet genoemd. 
 
Doeltreffend 
‘Doeltreffend’ wil zeggen dat de aanpassingen geschikt en noodzakelijk moeten zijn om de 
gehandicapte en chronisch zieke als ieder ander te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een 
medisch of arbeidsdeskundig advies van bijvoorbeeld de Arbo-dienst zal een belangrijke rol spelen bij 
wat in het voorliggende geval als doeltreffend moet worden aangemerkt.  
 
Het kan in ieder geval niet zo zijn dat een aanpassing wordt gevergd waardoor de veiligheid en de 
gezondheid van de gehandicapte of chronisch zieke zelf of van personen in zijn directe omgeving in 
gevaar zouden komen. Een dergelijke aanpassing zal doorgaans ook niet als doeltreffend kunnen 
worden aangemerkt. 
 
Naar gelang de behoefte 
Met het begrip ‘naar gelang de behoefte’ wordt bedoeld dat de verplichting tot het treffen van een 
doeltreffende aanpassing geen generieke verplichting is, maar een verplichting die afhankelijk van de 
situatie specifiek ingevuld moet worden. Naar het oordeel van de wetgever ligt de 
verantwoordelijkheid bij de gehandicapte of chronisch zieke om de behoefte van een aanpassing aan te 
kaarten. Indien de werkgever wil beoordelen of een aanpassing noodzakelijk is, en zo ja, welke 
aanpassing redelijk is, dan kan hij zich daarover laten adviseren door bijvoorbeeld de Arbo-dienst. 
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Onevenredige belasting 
Een aanpassing kan alleen van de werkgever worden gevergd wanneer deze voor de werkgever niet 
een onevenredige belasting zou vormen. Nadat is vastgesteld welke aanpassing (met de daaraan 
verbonden kosten) in een voorkomend geval doeltreffend is, kan de vraag worden gesteld of het 
treffen van deze aanpassing niet een onevenredige belasting vormt. Volgens de wetgever wordt met 
het begrip ‘onevenredige belasting’ tot uitdrukking gebracht dat de in het geding zijnde aanpassing 
proportioneel moet zijn. Hier ligt een ‘redelijkheidstoets’ aan ten grondslag. Dit is een open norm. In 
de civiele rechtspraak zijn volgens de memorie van toelichting verschillende aanknopingspunten te 
vinden voor de vraag hoe in een concreet geval beoordeeld moet worden of een bepaalde (op zichzelf 
doeltreffende aanpassing) redelijkerwijze van de werkgever verlangd kan worden. Aangegeven wordt 
dat bij de belangenafweging mede het belang voor toekomstige gebruikers betrokken kan worden. De 
werkgever zal dan een brede afweging moeten maken van de baten en lasten van de betrokken 
aanpassing.  
 
De werkgever kan in de praktijk rekening houden met de volgende elementen:  

• de grootte van de organisatie of instelling in termen van het aantal daarin participerende 
personen; 

• de noodzakelijke investeringen en kosten voor het aanbrengen van de aanpassing; 
• de beschikbare financiële tegemoetkomingen, bijvoorbeeld loonkostensubsidies, 

persoonsgebonden budgetten in het kader van de Wet REA, tegemoetkomingen in het kader 
van de Wet voorziening gehandicapten; 

• de operationele en technische haalbaarheid van de aanpassing; 
• de financiële draagkracht van de onderneming of instelling; 
• de duur van de arbeidsrelatie. 
 

Bij operationele haalbaarheid gaat het om situaties waarbij bepaalde maatregelen toch niet kunnen 
worden genomen, omdat zij in een ander opzicht de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren 
bedreigen of bijvoorbeeld de productkwaliteit substantieel beïnvloeden. Voor wat betreft de technische 
haalbaarheid dienen werkgevers zich in beginsel te houden aan hetgeen overeenkomt met de algemeen 
erkende stand van de techniek en met de stand van de techniek in de betrokken bedrijfstak, zoals ook 
door vakdeskundigen in brede kring wordt aanvaard als goed toepasbaar in de praktijk (vergelijk 
artikel 3, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998). 
 
In het geval een ambtenaar een kort en tijdelijk dienstverband heeft, zou een kostbare aanpassing als 
een onevenredige belasting kunnen worden beschouwd. Daar is volgens de wetgever niet mee gezegd 
dat iemand die een aanpassing nodig heeft, überhaupt niet tijdelijk aangesteld zou kunnen worden, 
maar dat dit een factor is die onder omstandigheden kan meespelen.  
 
Een aanpassing kan in ieder geval niet als onevenredige belasting worden aangemerkt als de 
verplichting tot die aanpassing in een andere wet staat opgenomen: bijvoorbeeld verplichtingen op 
grond van de Arbowetgeving. Als er een financiële compensatie voor de doeltreffende aanpassing 
bestaat, dan kan de aanpassing uit financieel oogpunt niet als onevenredig worden beschouwd. Een 
dergelijke aanpassing kan dan nog wel immaterieel als onevenredig worden beschouwd: als er door de 
aanpassing ingrijpende en onoplosbare problemen zouden ontstaan binnen de organisatie. 
 
Inspanningsverplichting in de praktijk 
Tijdens het dienstverband geldt er voor de werkgever een inspanningsverplichting tot het treffen van 
doeltreffende aanpassingen. Het treffen van deze voorzieningen beperkt zich niet alleen de werkplek 
in enge zin. De verplichting betreft in beginsel ook andere delen van de werkomgeving, zoals toilet, 
kantine, archief, et cetera. 
 
De vraag is dan wat redelijkerwijs van een werkgever kan worden gevraagd ten aanzien van het 
aanbieden van arbeid aan een ambtenaar die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt. De wetgever 
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verwijst naar de civiele jurisprudentie op dit punt. De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever 
gehouden kan zijn de werknemer de bedongen arbeid in het vervolg parttime te laten verrichten. In 
bepaalde situaties kan van de werkgever gevraagd worden dat hij de werknemer een deel van de taken 
van de bedongen arbeid fulltime laat verrichten of dat hij de werknemer andere passende arbeid 
aanbiedt. Dit hangt natuurlijk mede af van de omstandigheden van het geval zoals de inhoud van het 
aanbod van de werknemer, de aard van de arbeid en de inrichting van de organisatie. In bepaalde 
omstandigheden kan van de werkgever worden gevergd dat hij de bestaande inrichting van de 
organisatie of arbeidsverdeling aanpast of wijzigt met het oog op het aanbod van de werknemer. Van 
een werkgever kan volgens de Hoge Raad meer gevergd worden als de arbeidsongeschiktheid is 
ontstaan door de omstandigheden binnen de werksfeer. Hier staat tegenover dat de werknemer 
gehouden is op redelijke voorstellen van zijn werkgever in te gaan en deze slechts afgewezen mogen 
worden wanneer aanvaarding redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden. Tevens geldt dat als 
de arbeidsongeschikte voor geen van de werkzaamheden in de organisatie, ook niet nieuwe te creëren 
werkzaamheden, geschikt is, dan niet van de werkgever gevergd kan worden dat hij de betrokkene 
arbeid aanbiedt. 
 
Wet REA 
De deelname van gehandicapten en chronisch zieken aan het arbeidsproces evenals het wegnemen van 
belemmeringen voor het blijven deelnemen aan de arbeid acht de regering van groot belang. Door 
deelname aan arbeid kan worden bereikt dat mensen met een handicap of chronische ziekte volop in 
de samenleving komen te staan. Er is al wetgeving die samenhangt met deze doelstellingen, een 
voorbeeld is de Wet op de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet REA). Via deze wet wil de 
regering de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten verhogen. Door de Wet REA is het 
(re)integratie-instrumentarium waarmee personen met een arbeidshandicap aan het werk kunnen 
blijven dan wel aan het werk kunnen komen uitgebreid. Aan werkgevers en werknemers worden 
bijvoorbeeld financiële tegemoetkomingen verleend. De wetgever beoogt met het Wetsvoorstel 
Handicap een ander instrument te bieden om de nadelige positie van de gehandicapten en chronisch 
zieken terug te dringen door ongerechtvaardigd onderscheid uitdrukkelijk te verbieden. 
 
Wet medische keuringen 
Het wetsvoorstel Handicap levert geen inbreuk op de bescherming die de Wet medische keuringen 
(Wmk) biedt. De Wmk verbiedt in zijn algemeenheid aanstellingskeuringen, tenzij er voor een functie 
specifieke gezondheidseisen gelden. Hieronder wordt tevens begrepen de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid bij de uitoefening van de arbeid van zowel degene die gekeurd gaat 
worden als van derden. De werkgever die besluit om tot keuring over te gaan en na een keuring 
overgaat tot afwijzing zal moeten aantonen dat hij de gelijke behandelingsnorm niet heeft overtreden. 
De wet bepaalt dat er buiten de aanstellingskeuringen om, aan een (aspirant) ambtenaar geen vragen 
mogen worden gesteld over zijn gezondheidstoestand en zijn ziekteverzuim (artikel 4, tweede lid, 
Wmk). Dit staat er echter niet aan in de weg dat de (aspirant) ambtenaar uit zichzelf informatie 
verstrekt over zijn gezondheidstoestand met het oog op het aanpassen van zijn werk. De 
verplichtingen in de precontractuele fase blijven overigens te allen tijde gelden: op de sollicitant rust in 
dat kader de verplichting mededelingen te doen die van belang zijn voor de vervulling van de 
wezenlijke functievereisten. 
 
Bewijslast 
Op grond van de WGBH/CZ geldt een omgekeerde bewijslast. Wanneer een ambtenaar meent dat in 
zijn nadeel onderscheid wordt gemaakt en hij onderbouwt dit met feiten die dit onderscheid doen 
vermoeden dan dient de werkgever te bewijzen dat hij niet in strijd met de wet heeft gehandeld. Deze 
bewijslast geldt ook indien de werkgever volgens de ambtenaar heeft nagelaten doeltreffende 
aanpassingen te treffen. 
 
Bescherming tegen ontslag 
Als de werkgever in strijd met deze wet het dienstverband van een ambtenaar beëindigt, dan is deze 
beëindiging vernietigbaar. Deze bescherming geldt ook indien de ambtenaar in of buiten rechte een 
beroep heeft gedaan op deze wet.  
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Strijd met wet 
De wet verklaart bedingen die strijdig zijn met het verbod nietig.  
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