Jongeren uitsluiten van groepsaccommodaties is geen
discrimineren
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Mogen jongerengroepen of groepen die uitsluitend bestaan uit mannen op voorhand worden uitgesloten voor het
huren van een groepsaccommodatie? Bij jongeren is dit toegestaan, bij mannen wordt er onderscheid gemaakt
op basis van geslacht en dat is verboden; aldus het oordeel van het C ollege voor de Rechten van de Mens.
Door zelf een oordeel bij dit college aan te vragen en het oordeel als leidraad te gebruiken, voorkomt
Groepen.nl dat klanten dit wellicht zelf moeten doen. “Apart maar bijzonder prettig dat u ons op voorhand
hierover benadert” was de eerste reactie van het College. In november 2018 is er dan ook uitgebreid met het
College gediscussieerd over de vraag of het uitsluiten van bepaalde groepen in sommige
groepsaccommodaties mag of niet.
“Het komt gelukkig niet vaak voor dat er daadwerkelijk problemen ontstaan maar het is een feit dat niet iedere
accommodatie geschikt is voor iedere doelgroep of dat iedere eigenaar overweg kan met iedere doelgroep”
aldus Rob Ansen, eigenaar van het C entrum voor Groepsaccommodaties . “We wilden niet afwachten maar
juist proactief te werk gaan. Soms lopen we tegen het probleem aan dat specifieke groepen niet in de de door
hen gewenste groepsaccommodatie terecht kunnen en zich daardoor gediscrimineerd voelen”.
Via Groepen.nl worden ruim 750 groepsaccommodaties aangeboden. In sommige gevallen moeten bepaalde

groepen geweigerd kunnen worden en dan loop je al snel tegen het grondwettelijke recht van gelijke
behandeling aan. Want mag je al voordat een boeking officieel tot stand komt bepaalde groepen de toegang
verbieden? “Dat mag dus wel in een aantal gevallen, maar niet op basis van geslacht” aldus het College.
Jongerengroepen bijvoorbeeld, kunnen in een aantal gevallen beter ergens anders ondergebracht worden,
terwijl mannengroepen niet op basis van geslacht geweigerd mogen worden. “Wij willen iedereen de meest
optimale accommodatie aanbieden waarbij het plezier van die, over het algemeen best kostbare,
groepsvakantie zoveel mogelijk gewaarborgd is. Dat lukt ons in bijna alle gevallen. Wij streven altijd naar de
maximale tevredenheidsscore dus ook in dit geval gaan we een stapje verder in het belang van onze klanten
en onze huiseigenaren. Om die reden hebben we besloten om het risico te nemen van een eventuele negatieve
uitspraak, omwille van de duidelijkheid.” De uitspraak is inmiddels bekend en geeft in
ieder geval duidelijkheid. Groepen.nl gaat dit ook in praktijk brengen en zal haar relaties ook informeren over
wat wel, en ook wat niet toegestaan is.
Kort gezegd houdt dat in dat Groepen.nl niet meer op haar website vermeldt dat groepen die uitsluitend uit
mannen bestaan niet worden toegelaten.” Het is namelijk verboden onderscheid op grond van geslacht
maken. Maar indien Groepen.nl bij bepaalde accommodaties op haar website vermeldt dat groepen die
uitsluitend uit jongeren bestaan niet worden toegelaten is dat wel toegestaan, het is namelijk geen
onderscheid op grond van leeftijd zoals bedoeld in de WGBL (Wet gelijke behandeling).
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