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Regionaal en landelijk 
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Samenvatting 

Discriminatieregistraties in Zeeland-West-Brabant 

Dit rapport brengt meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s), politieregistraties van 

discriminatie-incidenten en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens 

(verder: College) bijeen. De data van de ADV’s en het College geven informatie over situaties die 

inwoners van Zeeland-West-Brabant in 2016 als discriminerend hebben ervaren. De politieregistraties 

bieden ook inzicht in incidenten in de politie-eenheid waarvan door case screeners is vastgesteld dat 

er (mogelijk) discriminatie in het spel is. Waar mogelijk worden de data in de context van recente 

onderzoeken en maatschappelijke ontwikkelingen geplaatst.  

In 2016 zijn bij de ADV’s in Zeeland-West-Brabant 289 meldingen binnengekomen over discriminatie-

ervaringen van inwoners van dit gebied. De politie registreerde 298 discriminatie-incidenten. Bij de 

ADV’s was sprake van een daling van ruim 4% ten opzichte van 2015, terwijl er landelijk juist een 

stijging van 4% te zien was in het aantal meldingen bij ADV’s. Het aantal politieregistraties daalde in 

2016 met maar liefst 53%, tegenover een daling van gemiddeld 20% in andere politie-eenheden. Deze 

grote daling volgde op een extreme (niet verklaarde) uitschieter naar boven in 2015 (die bijna volledig 

voor rekening kwam van politieregistraties op grond van seksuele gerichtheid). In 2016 werd er weer 

beduidend minder geregistreerd op de discriminatiegrond seksuele gerichtheid, maar ook het aantal 

registraties op andere discriminatiegronden nam af. In 2016 heeft het College voor de Rechten van de 

Mens 33 verzoeken om een oordeel ontvangen. Dat jaar sprak het College 8 oordelen uit, waarvan 6 

oordelen verboden onderscheid opleverden. Samen met de eenheden Oost-Brabant en Limburg was 

Zeeland-West-Brabant de regio met de minste registraties van discriminatie, zowel bij de politie als bij 

de ADV’s, per 1.000 inwoners in 2016.  

Als we kijken naar verdeling van registraties over gemeenten (aantal registraties per 1.000 inwoners), 

dan krijgen we voor de ADV’s de volgende top 5: Vlissingen, Goes, Hulst, Middelburg en Breda. De 

politie geeft een andere top 5: Hulst, Waalwijk, Tilburg, Dongen en Oosterhout. De grote daling van 

het totaal aantal politieregistraties ten opzichte van 2015 zien we logischerwijze terug in de meeste 

gemeenten. In drie gemeenten nam het aantal geregistreerde incidenten toe: in Borsele, Oosterhout 

en Waalwijk. In 2016 werden de politiecijfers met betrekking tot discriminatie-incidenten voor het 

eerst uitgesplitst naar basisteams. Het basisteam dat de meeste discriminatie-incidenten registreerde 

was Markdal.  

Discriminatie: hoe, wat en waar? 

De meest geregistreerde discriminatiegrond is doorgaans ‘ras’. In Zeeland-West-Brabant was dat in 

2016 ook het geval, bij zowel de ADV’s (36%) als bij de politie (36%). Na ras gingen bij de politie de 

meeste incidenten in de regio over de discriminatiegrond seksuele gerichtheid (31%). In 2015 was dit 

andersom, wat uitzonderlijk was. In 2016 week Zeeland-West-Brabant wat dit betreft niet meer af van 

het landelijke beeld. Bij de ADV’s stond de discriminatiegrond leeftijd op de tweede plaats, met 13% 

van de meldingen. De verzoeken die het College binnenkreeg,  gingen in de eerste plaats over leeftijd.  

Bij de ADV’s werd net als in voorgaande jaren vooral melding gedaan van omstreden behandeling 

(65% van de meldingen). Bij de politie ging het meestal om belediging (76% van de incidenten). 
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De arbeidsmarkt was en bleef het maatschappelijke terrein waarover bij de ADV’s de meeste 

meldingen binnenkwamen (23%). Ook bij het College vielen de meeste meldingen in de categorie 

arbeid. Bij de politie vonden de meeste incidenten plaats op de openbare weg (37%). 

Net als in 2015 was het aantal meldingen bij ADV’s dat betrekking had op instanties die van 

overheidswege geregeld zijn, de collectieve voorzieningen, relatief hoog (17%). Deels waren dit 

meldingen van burgers die zich benadeeld voelden ten opzichte van vluchtelingen, die in hun ogen 

makkelijker een woning toegewezen krijgen of financieel bevoordeeld worden met allerlei regelingen. 

Opvallend was ook de toename van het aantal meldingen bij ADV’s op het terrein van 

publieke/politieke opinie. De politie in Zeeland-West-Brabant registreerde in vergelijking met andere 

politie-eenheden relatief veel incidenten die sociale media betroffen. Deze meldingen en registraties 

reflecteerden verschillende actuele maatschappelijke en politieke discussies.  

Landelijk is er in de ADV-cijfers een trend van toegenomen meldingen van discriminatie van moslims 

vanwege hun geloof. Opvallend is dat we deze landelijke stijging niet weerspiegeld zien in de cijfers 

van Zeeland-West-Brabant. Ook de politie registreerde minder incidenten ten opzichte van het jaar 

ervoor (maar deze trend is ook landelijk waar te nemen). In vergelijking met andere politie-eenheden 

werden er in Zeeland-West-Brabant ook weinig antisemitische incidenten geregistreerd.  

 

Discriminatieregistraties bieden inzicht in het soort incidenten dat zich voordoet, maar op basis van 

deze cijfers kunnen we niet vaststellen hoe vaak discriminatie daadwerkelijk voorkomt in Zeeland-

West-Brabant. In de eerste plaats is dit omdat veel discriminatie-ervaringen niet gemeld en 

geregistreerd worden. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld slechts een op de acht voorvallen ergens 

wordt gemeld. Naar alle waarschijnlijkheid vormen de cijfers die in dit rapport worden weergegeven 

dus het spreekwoordelijke topje van de ijsberg, waaronder een veelvoud van niet-gemelde voorvallen 

schuilgaat. 

 

Vluchtelingen en asielzoekers 

Het jaarrapport 2015 over Zeeland-West-Brabant bevatte een uitgebreid hoofdstuk over 

vluchtelingen. Omdat de vluchtelingenproblematiek de gemoederen in 2016 bleef bezighouden biedt 

de huidige rapportage een update over de ontwikkelingen. In 2016 vonden landelijk minder protesten 

en incidenten plaats dan het jaar ervoor, wat samenhing met het feit dat de asielstroom afnam en 

minder noodopvang nodig was dan verwacht. In verschillende gemeenten in Zeeland-West-Brabant 

werd in 2015 hevig geprotesteerd tegen de komst van (vaak grootschalige) opvanglocaties. Dit protest 

boette in 2016 iets aan felheid in en begon zich ook meer te richten op de huisvesting van 

statushouders. Landelijk was er in 2016 speciale aandacht voor de penibele positie van asielzoekers 

en vluchtelingen met een lhbt-achtergrond (lesbische, homoseksuele, biseksuele en 

transgenderpersonen). Ook in Zeeland-West-Brabant treffen we in de politieregistraties enkele 

incidenten aan waarbij lhbt-personen het doelwit waren.  

Hoewel incidentregistraties en mediaberichten enig inzicht bieden in incidenten tegen asielzoekers in 

AZC’s en statushouders, is het aannemelijk dat veel incidenten ongerapporteerd blijven (o.a. omdat 

deze nieuwkomers de weg naar officiële instanties niet goed weten te vinden). Er is momenteel nog 

onvoldoende zicht op incidenten gericht tegen asielzoekers en statushouders, terwijl dit kwetsbare 
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groepen zijn (nieuw in het land, spreken de taal vaak niet, mogelijk traumatische ervaringen, mijden 

zorg en officiële instanties) rondom wie negatieve sentimenten bestaan in de samenleving.  

Aanbeveling: Het is belangrijk dat partijen die zicht hebben op incidenten en signalen rond 

discriminatie van asielzoekers en statushouders samenwerken om tot een goed overzicht te 

komen van de aard en omvang van incidenten. Dit geldt onder andere voor ADV’s, politie, COA, 

Vluchtelingenwerk, COC, gemeenten en woningcorporaties. Betere onderlinge afstemming en 

uitwisseling van registraties en signalen bevordert de vroegtijdigheid en daarmee ook de 

effectiviteit van de aanpak. 

Discriminatie in de sport 

Hoofdstuk 3 brengt in kaart wat er bekend is over de aard en omvang van discriminatie in de sport, in 

het bijzonder voor Zeeland-West-Brabant. Er komen jaarlijks maar weinig meldingen binnen over 

discriminatie in de sport. In 2016 ontving RADAR 7 meldingen en ADB Zeeland 1 melding op het gebied 

van sport. De politie-eenheid registreerde 2 incidenten op of rond sportcomplexen. Survey-onderzoek 

laat echter zien dat discriminatie-incidenten in de sportsector wel degelijk voorkomen en dat bepaalde 

groepen er meer mee te maken hebben dan andere.  

Uit onderzoek blijkt dat uitsluiting en discriminatie vaker voorkomt binnen het amateurvoetbal dan 

bij andere soorten sportverenigingen. In een enquête van een Zeeuwse krant gaf bijna een kwart van 

de amateurspelers aan zich wel eens gediscrimineerd gevoeld te hebben op of rond het voetbalveld. 

Volgens 85% van de spelers komen racistische incidenten regelmatig voor in het amateurvoetbal. Uit 

een survey, uitgezet door RADAR en ADB Zeeland, bleek dat een op de vijf ondervraagde kaderleden 

in Zeeland het afgelopen jaar discriminatie had waargenomen, met name op grond van 

etniciteit/afkomst. Vaak betrof het spelers die tijdens de wedstrijd werden gediscrimineerd door een 

speler uit de tegenpartij of door iemand uit het publiek.  

Een kwestie die voor landelijke ophef zorgde in de media en de politiek betrof een Bredaas zwembad 

dat het bad beschikbaar stelde voor speciale ‘halal’-zwemavonden voor moslimvrouwen. RADAR 

kreeg meldingen binnen van mensen die zich als niet-moslim gediscrimineerd voelden, en de politie 

registreerde dreigementen en beledigingen aan het adres van de organisatoren.  

In de sportsector domineert een bepaalde cultuur en is onderdeel zijn van het sociale verkeer vaak 

van groot belang. De groepscultuur kan, met name bij teamsporten, dwingend zijn en heeft tot gevolg 

dat groepen die afwijken een drempel kunnen ervaren om aan een bepaalde sport deel te nemen, 

zich niet (volledig) geaccepteerd voelen of worden uitgesloten. Het is belangrijk dat 

verenigingsbesturen zich bewust zijn van de groepsprocessen die op de vereniging spelen en de 

gevolgen die dit voor (individuele) sporters kan hebben. Juist vanwege het belang van het sociale 

verkeer is het aannemelijk dat sporters de sociale druk voelen om zich aan te passen en regelmatig 

niet de ruimte ervaren om zich uit te spreken over discriminerend gedrag. Het zich uitspreken en/of 

een klacht indienen brengt immers het risico van uitsluiting met zich mee.   

Aanbeveling gemeenten: stimuleer en ondersteun amateur voetbalclubs (ook financieel) om 

gebruik te maken van diverse al ontwikkelde en geteste methodieken en programma’s om 

discriminatie in de sport te adresseren, zoals:  

• Workshop ‘Omgaan met verschillen’ door de Blankenstein Foundation; 
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• Rotterdamse aanpak veilig voetballen; 

• Activiteiten in het kader van Coming Out Day, de jaarlijkse dag (11 oktober) waarop 

aandacht wordt gevraagd voor het ‘uit de kast komen’ van lhbt-personen,  bijvoorbeeld: 

o Coming Out Day (FC Den Bosch) 

o Voetballen met Regenboogballen (ADB Zeeland), waarbij voetbalclubs steun 

betuigen aan lhbt-personen.  

Discriminatie in de woonomgeving 

Over discriminatie-incidenten in de woonomgeving is nog relatief weinig bekend, terwijl dergelijke 

ervaringen - in een omgeving waar een gevoel van veiligheid van groot belang is - juist een grote 

impact hebben op degenen die het overkomt. In hoofdstuk 5 bekijken we aan de hand van casuïstiek 

en onderzoek hoe discriminatie in de woonomgeving zich in 2016 in de politie-eenheid Zeeland-West-

Brabant uitte. Bij een deel van de incidenten bleek sprake te zijn van een geëscaleerde burenruzie, 

vaak met overlast als aanleiding. Discriminatie werd in die gevallen pas later onderdeel van het 

conflict. Bij een ander deel van de incidenten ging het om jongeren die in groepsverband 

verantwoordelijk waren voor discriminerende treiterijen. Deze richtten zich in het bijzonder tot 

homoseksuele mannen, al dan niet samenwonend met een partner. Ras en seksuele gerichtheid 

waren de gronden die in discriminatieregistraties over woonomgeving het meest terugkwamen. 

Binnen de lhbt-groep lopen volgens onderzoek transgenders in transitie, jongeren en lhbt-personen 

met een migratieachtergrond extra veel risico op discriminatie in de woonomgeving. Statushouders 

met een niet-westerse migratieachtergrond zijn  een specifieke groep mensen die extra risico lopen 

om gediscrimineerd te worden in hun (nieuwe) woonomgeving. Uit de casuïstiek blijkt dat, ook in 

Zeeland-West-Brabant, hun komst soms hevige weerstand oproept bij buurtbewoners.  

Gezien de samenhang van discriminatie in de woonomgeving is het van belang om het onderwerp 

discriminatie in een integrale aanpak van woonoverlast in te bedden. Dit is in 2008 al onderstreept 

door de onderzoekscommissie die racistische overlast in Waspik onderzocht. De Gay Straight Alliance 

(GSA) Natuurlijk Samen maakt zich al vijf jaar hard voor meer aandacht voor discriminatie in de aanpak 

van woonoverlast. Deze GSA is een landelijk samenwerkingsverband waarin initiatiefnemers Art.1, 

RADAR, kenniscentrum Movisie, het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken, 

ouderenbond ANBO, belangenorganisatie COC en Politie Roze in Blauw samenwerken met zo’n 30 

maatschappelijke organisaties. In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen, werkt de GSA aan kennisopbouw en -uitwisseling rondom preventie en aanpak met 

betrekking tot de veiligheid van lhbt-personen en andere kwetsbare groepen in de eigen 

woonomgeving. In de vele contacten die er vanuit de GSA zijn met gemeenten blijkt dat een dergelijke 

integrale aanpak nog maar zelden vorm heeft gekregen.  

Aanbeveling gemeenten: neem de regie om een integrale aanpak van woonoverlast te 

realiseren, waarin het onderwerp discriminatie is ingebed. Stimuleer daarbij de betrokken 

ketenpartners (politie, sociale wijkteams, woningcorporaties, antidiscriminatievoorzieningen 

en buurtbemiddeling) om te investeren in kennis en bewustzijn van hun medewerkers om 

discriminatie te signaleren en te adresseren. 

Tot slot worden gemeenten erop gewezen dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties rond de zomer een handreiking ter beschikking stelt aan gemeenten over 

het voeren van discriminatiebeleid. De handreiking biedt aanknopingspunten voor effectieve 
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maatregelen en goede voorbeelden. Voor zover relevant worden in de handreiking de 

bevindingen betrokken uit onder meer het onderzoek door Regioplan naar de werking van 

ADV’s en het onderzoek naar effectieve interventies door het Kennisplatform Integratie en 

Samenleving (KIS). 
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Leeswijzer 

Dagelijks worden mensen in onze samenleving met discriminatie geconfronteerd. Op allerlei plekken 

en op allerlei momenten. Discriminatie wordt lang niet altijd herkend. En als het wel wordt herkend, 

dan wordt het niet altijd onderkend – door het slachtoffer of door anderen. Voor het slachtoffer zelf 

kan meespelen dat als het al de zoveelste keer is dat je wordt afgewezen om wie je bent of tot welke 

groep je behoort (of vermeend wordt te behoren), het soms makkelijker is om er maar niet te lang 

bij stil te staan. Hoe dan ook is discriminatie niet zonder gevolgen. Het betekent niet alleen dat de 

kansen, mogelijkheden en het welbevinden van mensen worden geschaad, maar ook dat 

bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt niet altijd de beste werknemer de baan krijgt. Uiteindelijk hebben 

we er allemaal last van.  

 

In deze monitor geven de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en de 

antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) ADB Zeeland en RADAR een beeld van de omvang en aard 

van gemelde en ervaren discriminatie in Zeeland-West-Brabant. De gemeenten die een eigen ADV 

hebben en die niet zijn aangesloten bij ADB Zeeland of RADAR hebben hun jaarcijfers aangeleverd 

voor deze monitor.1 Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft gegevens beschikbaar 

gesteld. Waar mogelijk worden de gegevens vergeleken met die van het jaar 2015. 

In hoofdstuk 1 worden de gegevens op hoofdlijnen gepresenteerd. In een kader wordt ingegaan op 

de situatie van vluchtelingen en asielzoekers. Daarna volgen hoofdstukken over de lokale situatie en 

over discriminatie in de sport (hoofdstuk 3) en in de woonomgeving (hoofdstuk 4). In bijlage 1 staat 

een uitgebreide toelichting op de registraties van de verschillende instanties. In bijlage 2 zijn de 

tabellen met alle cijfers te vinden. Bijlage 3 licht een aantal door ADVs’ gebruikte begrippen toe.  

 

 
 

 

                                                 
1 De gemeenten die niet zijn aangesloten bij ADB Zeeland of RADAR en die gegevens hebben aangeleverd voor dit rapport 
zijn: Drimmelen, Rucphen, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert. Loon op Zand is niet vertegenwoordigd in dit rapport. 
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Hoofdstuk 1.  Omvang en aard van geregistreerde discriminatie in 

vogelvlucht 

1.1. Totaal aantal meldingen en registraties van discriminatie-incidenten 

In 2016 ontvingen de antidiscriminatievoorzieningen (hierna: ADV’s) in Zeeland-West-Brabant samen 

289 meldingen en klachten (hierna: meldingen) van discriminatie-ervaringen van inwoners van dit 

gebied. Het totaal aantal meldingen daalde met ruim 4% ten opzichte van 2015, toen er 302 incidenten 

gemeld werden. Landelijk was er juist sprake van een stijging van 4% in het aantal meldingen bij ADV’s. 

Samen met de eenheden Oost-Brabant en Limburg was Zeeland-West-Brabant de regio met de minste 

meldingen per 1.000 inwoners in 2016 (Mink, 2017). 

Figuur 1 geeft een overzicht van de gegevens die in deze monitor zijn samengebracht (zie bijlage 2 

voor alle tabellen). Naast ADV-data worden hier politieregistraties van discriminatie-incidenten en 

verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de mens gepresenteerd. Politiecijfers 

over discriminatie-incidenten worden verkregen door middel van een gerichte zoekactie in het 

registratiesysteem (BHV) van de politie. Hierbij wordt niet alleen gezocht naar expliciete meldingen 

en aangiftes van discriminatie die door burgers zijn gedaan, maar ook naar andersoortige delicten met 

een (mogelijk) discriminatoir aspect. Denk bijvoorbeeld aan een burenruzie waarbij iemand aangifte 

doet van bedreiging en daarbij ook vertelt dat hij of zij discriminatoir is bejegend, of de vernieling van 

een bushokje waarbij agenten tevens een hakenkruis aantroffen.  

Wanneer we kijken naar het totaal aantal registraties van discriminatie-incidenten bij de politie, dan 

springt de enorme daling ten opzichte van 2015 onmiddellijk in het oog: van 633 registraties in 2015 

naar 298 in 2016. Dit was een daling van maar liefst 53%, terwijl andere politie-eenheden gemiddeld 

een daling van 20% zagen.2 Die daling volgde op een opmerkelijke stijging in 2015, toen het aantal 

geregistreerde incidenten in Zeeland-West-Brabant juist met 40% was gestegen. Die piek in 2015 was 

bijna geheel te wijten aan een aanzienlijk hoog aantal registraties met de discriminatiegrond seksuele 

gerichtheid (Van Bon en Mink, 2016) (zie paragraaf 1.2). Het aantal registraties van discriminatie-

incidenten naar rato van het aantal bewoners was in Zeeland-West-Brabant (met 0,20 registraties per 

1.000 inwoners) in 2016 lager dan het landelijk gemiddelde van 0,26 (Mink, 2017).  

In figuur 1 staan ook de politieregistraties vermeld van discriminatie-incidenten waarbij een 

werknemer met een publieke taak het doelwit was. In 2016 ging het om 98 registraties. Dit is een 

daling van 20% ten opzichte van 2015 waarin er 123 incidenten werden geregistreerd. Verreweg de 

meeste incidenten waren gericht tegen politieagenten. In enkele gevallen betrof het medewerkers 

van openbaar vervoersbedrijven. Vanwege de onvergelijkbaarheid met de reguliere politieregistraties 

en vanwege het feit dat de veiligheid van werknemers met een publieke taak onderwerp van 

                                                 
2Helemaal vergelijkbaar zijn de politiecijfers van 2015 en 2016 niet. De politie werkt al enkele jaren aan een verbeterde 
screening van discriminatie-incidenten. In 2016 zijn ten opzichte van 2015 weer enkele verbeteringen doorgevoerd, wat 
consequenties heeft voor de vergelijkbaarheid van de cijfers met eerdere jaren. Daarnaast wordt voor 2015 niet gewerkt 
met de daadwerkelijke aantallen, maar met cijfers die deels op een schatting gebaseerd zijn. In 2015 zijn door een 
systeemfout in de laatste drie maanden van het jaar niet alle documenten uit de BVH gescreend. Omdat wel bekend was 
hoeveel documenten uit de BVH gescreend hadden moeten worden, is voor de laatste drie maanden van 2015 een 
correctiefactor toegepast aan de hand van het aantal documenten dat wel was gescreend en het aantal 
discriminatieregistraties dat dit had opgeleverd. In dit rapport zijn de ongecorrigeerde aantallen gebruikt. 
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overheidsbeleid is worden deze incidenten apart geregistreerd (zie bijlage 1 voor een toelichting op 

de data). 

Een buitengewoon opsporingsambtenaar van Indische afkomst wordt uitgescholden als hij 

mensen aanspreekt op het fout parkeren van een voertuig: “Roetmop, ga naar je eigen land.” 

Na een bedreiging met fysiek geweld vervolgen ze: “Waar is je Satudarah hesje gebleven? Roep 

ze maar.” (registratie politie) 

De laatste cijfers die in figuur 1 worden gepresenteerd zijn afkomstig van het College voor de Rechten 

van de Mens (hierna: College). Wie discriminatie heeft ervaren kan het College vragen zich uit te 

spreken (te oordelen) over deze kwestie. Het College is bevoegd om discriminatie-ervaringen te 

toetsen aan de wetgeving gelijke behandeling. In 2016 ontving het College 33 verzoeken om een 

oordeel van bewoners uit Zeeland-West-Brabant. Over 2015 zijn geen instroomgegevens beschikbaar. 

Van de 8 oordelen die het College in 2016 uitsprak oordeelde het College in 6 gevallen dat er sprake 

was van verboden onderscheid.  

Figuur 1 Aantal klachten, meldingen en registraties van discriminatie in politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 

(2015-2016) 

 

De discriminatiecijfers van de verschillende organisaties zijn in dit rapport bewust niet bij elkaar 

opgeteld. Dit omdat ze niet op dezelfde wijze afgebakend en tot stand gekomen zijn (zie bijlage 1). 

Daarnaast is, hoewel verreweg de meeste voorvallen slechts bij één van de drie organisaties gemeld 

worden, enige overlap tussen de verschillende registratiesystemen niet uit te sluiten (Van Bon en 

Mink, 2016). Iemand kan een voorval zowel bij een ADV gemeld hebben als hier aangifte van hebben 

gedaan bij de politie. Ook komt het voor dat een ADV een melder begeleidt bij het indienen van een 

verzoek om een oordeel bij het College van de Rechten van de Mens.  

1.2. Discriminatiegronden 

36% van de meldingen bij de ADV’s had betrekking op de discriminatiegrond ras. Hieronder wordt 

zowel discriminatie vanwege afkomst of etniciteit als discriminatie op grond van huidskleur verstaan. 

Net als voorgaande jaren was ras hiermee verreweg de meest gemelde discriminatiegrond. Hiermee 

wijkt Zeeland-West-Brabant niet af van het landelijke beeld (Mink, 2017). Ook bij de politie was ras in 

2016 de belangrijkste discriminatiegrond waarop geregistreerd werd (36% van de registraties). 
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“Geweigerd worden bij - [naam café] te Breda vanwege afkomst. Door een nieuw beleid 

werden er geen "buitenlandse jongens" meer binnen gelaten.” (registratie RADAR) 

Na ras gingen bij de politie de meeste incidenten in Zeeland-West-Brabant over de discriminatiegrond 

seksuele gerichtheid (31%). Bij de ADV’s had slechts 5% van de meldingen betrekking op de grond 

seksuele gerichtheid. Na de opmerkelijke piek in 2015 in politieregistraties op deze grond (320 

registraties) daalde in 2016 het aantal registraties naar 92. Het is onduidelijk waarom het aantal 

registraties op grond van seksuele gerichtheid in 2015 zo hoog was, en dit aantal in 2016 weer zoveel 

lager lag. Ook voor de andere discriminatiegronden daalde het aantal registraties. In tegenstelling tot 

2015 registreerde de politie in 2016 geen enkel incident dat ging over discriminatie vanwege geslacht, 

handicap of levensovertuiging. 

Een homostel heeft onenigheid gehad met het bestuur van de vereniging van eigenaren van 

het appartementencomplex waar zij wonen. De melder schrijft dat het conflict puur zakelijk 

was, maar toch een vervelend staartje kreeg toen één van de bestuursleden zei dat hij “niet 

met ons soort mensen wilde praten.” Omdat de verhouding met het bestuur nog steeds slecht 

is, is hij bang dat ze nog vaker gediscrimineerd zullen worden. (registratie RADAR) 

 

Figuur 2 Aantal registraties van discriminatie bij ADV’s, politie en het College voor de Rechten van de Mens in 

de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, naar de meest voorkomende discriminatiegronden (2016) 

 

Landelijk is er in de ADV-cijfers een trend waar te nemen van toegenomen meldingen van discriminatie 

van moslims vanwege hun geloof. Opvallend is dat we deze landelijke stijging niet weerspiegeld zien 

in de cijfers van Zeeland-West-Brabant. Van de 16 meldingen van discriminatie op grond van 

godsdienst in 2016 waren er 7 gerelateerd aan de islam. In 2015 waren dit er nog 15. De politie 

registreerde in 2016 ook minder incidenten rond discriminatie van moslims vanwege hun geloof (22) 

ten opzichte van het jaar ervoor (37). Dit was wel conform de landelijke trend. Twee registraties 

betroffen hakenkruisen op moskeeën.  

 

Een hoofddoekdragende moslima heeft zichzelf online aangemeld voor een naaicursus. 

Wanneer ze voor de eerste les het lokaal wil binnen gaan zegt de cursusleidster: “Ik kan je niet 

binnenlaten want je hebt een kopdoek.” (registratie politie) 
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Antisemitisme werd door de politie 12 maal geregistreerd, tegenover 27 gedurende het jaar ervoor. 

In 2016 ging het in alle gevallen om beledigingen. Hiermee had de eenheid Zeeland-West-Brabant, 

samen met Noord-Holland, het laagste aandeel geregistreerde antisemitische incidenten ten opzichte 

van het totaal van discriminatie-incidenten. Zestig maal werden hakenkruisen aangetroffen die niet 

aantoonbaar gericht waren tegen joden of een andere groep. Deze werden dan ook niet 

weggeschreven onder ‘antisemitisme’ maar onder de grond ‘onbekend’. De ADV’s ontvingen 5 

meldingen van antisemitisme in 2016. In 2015 waren dat er 2. 

Op middelbare school foto's aangetroffen op iPads van vijf leerlingen van de eerste klas. Naast 

foto’s van leraren stonden er foto’s van Hitler tussen met beledigende teksten zoals 'PSV alle 

Joden vergassen'. (registratie politie) 

De ADV’s ontvingen 42 meldingen over leeftijdsdiscriminatie en 33 meldingen over discriminatie op 

grond van geslacht. Nadere bestudering van deze zaken laat zien dat deze zich vooral op de 

arbeidsmarkt afspeelden.  

Een melder uit Zeeland voelde zich gediscrimineerd op grond van zijn leeftijd nadat hij de 

volgende reactie op zijn sollicitatiebrief ontving: "Bedankt voor uw sollicitatie. Echter zijn we 

voor deze functie op zoek naar een jonger personeelslid, dit past beter in ons team. Uw leeftijd 

ontbreekt op de CV, maar ik neem aan dat u van eind 1970 bent.” (registratie ADB Zeeland) 

 

Meldingen over discriminatie op grond van handicap (29 meldingen) hadden vaak betrekking op 

collectieve voorzieningen. Melders voelden zich gediscrimineerd door zorgverleners, medici, het UWV 

of het Wmo-loket of benadeeld door de Participatiewet.  

De verzoeken die het College binnenkreeg gingen in de eerste plaats over leeftijd. Deze 

concentreerden zich uitsluitend op de arbeidsmarkt. Hierna volgden verzoeken op grond van geslacht 

en van handicap, met ras op de vierde plaats.  

1.3. Terreinen en locaties 

Onveranderd is het grote aandeel meldingen dat bij ADV’s binnenkwam over ervaren discriminatie op 

de arbeidsmarkt (24% van alle meldingen), al is dit aantal in absolute en relatieve zin iets afgenomen 

ten opzichte van 2015. Mensen meldden bijvoorbeeld discriminerend bejegend te zijn door collega’s 

of klanten, discriminatie te hebben ervaren bij sollicitaties of ongelijk behandeld te zijn wat betreft 

arbeidsvoorwaarden, vaak op grond van leeftijd of ras. Uit eerdere rapportages over 

discriminatieregistraties van de politie weten we dat de politie over dit terrein nauwelijks meldingen 

of aangiften ontvangt (Tierolf et al., 2014). 

Een thuiszorgmedewerkster met een Surinaamse achtergrond werd door een cliënt en haar 

man geweigerd om haar werk uit te oefenen. “Het is die zwarte meid weer,” zei de man. “Stuur 

haar maar weg,” antwoordde zijn vrouw. De kleindochter verontschuldigde zich: “Sorry! Mijn 

opa en oma zijn soms zo. De ene keer houdt mijn oma wel van donkere mensen en de andere 

keer moet zij er niets van hebben.” Telefonisch gaf de cliënt bij de leidinggevende aan niet 

door een zwarte geholpen te willen worden. (registratie politie) 
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Voorts was net als in 2015 het aantal meldingen bij ADV’s dat betrekking had op instanties die van 

overheidswege geregeld zijn, de collectieve voorzieningen, relatief hoog (17%). Hieronder vallen ook 

meldingen op het gebied van overheidsbeleid. Melders voelden zich achtergesteld of ongelijk 

behandeld ten opzichte van andere burgers. Zo kwam er een aantal meldingen binnen van burgers die 

zich benadeeld voelden ten opzichte van vluchtelingen, die in hun ogen makkelijker een woning 

toegewezen krijgen of financieel bevoordeeld worden met allerlei regelingen.  

“Ik voel mij achtergesteld als Nederlander, het is grofweg schandalig dat ik €350 eigen risico 

heb, terwijl (economisch) vluchtelingen gratis kost en inwoning krijgen; daarnaast betalen zij 

slechts €30 per maand aan ziektekosten zonder eigen risico.” (registratie RADAR) 

In het oog springend was de toename van het aantal meldingen op het terrein van publieke/politieke 

opinie, van 9 meldingen in 2015 naar 20 meldingen in 2016. Meldingen reflecteerden verschillende 

actuele discussies in de samenleving, over onder meer Zwarte Piet en de vluchtelingenproblematiek. 

Een aantal melders rapporteerde discriminerende opmerkingen gericht tegen Sylvana Simons, terwijl 

andere melders Simons, vooral vanwege haar Zwarte Piet-standpunten, juist zelf betichtten van 

discriminatie en het zaaien van verdeeldheid. Ook de Vrije Democratische Partij kwam enkele keren 

voorbij: 

Cliënt wil klacht indienen over de Vrije Democratische Partij. Deze partij beschouwt 

homoseksualiteit als een besmettelijke ziekte en wil het homohuwelijk terugdraaien. Landelijk 

zijn er al tientallen meldingen tegen deze partij. Cliënt wil zich hierbij aansluiten. (registratie 

ADB Zeeland) 

Figuur 3 Aantal meldingen bij de ADV’s in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, naar maatschappelijk 

terrein (2016) 

 

Figuur 4 Aantal registraties bij de politie in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, naar locatie (2016) 
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In 2016 hield de politie bij op welk type locatie een incident plaatsvond; deze informatie was voor 

2015 niet beschikbaar. Bovenaan stond met 110 incidenten de openbare weg. In vergelijking met 

andere politie-eenheden werden er in Zeeland-West-Brabant relatief veel incidenten geregistreerd 

die plaatsvonden in de directe woonomgeving (in hoofdstuk 4 wordt hier nader op ingegaan) en op 

sociale media. Registraties over sociale media gingen onder meer over de kwestie Gülen-Erdogan, die 

in 2016 voor spanningen in de Turkse gemeenschap zorgde. 

1.4. Discriminatiewijze 

Net als in 2015 had bij ADV’s gemelde discriminatie in 2016 in verreweg de meeste gevallen de vorm 

van omstreden behandeling (65%) of van vijandige bejegening (27%). Bij omstreden behandeling ging 

het onder meer om afwijzingen bij sollicitaties, een horecagelegenheid niet mogen betreden, en 

uitsluiting van verzekeringen en andere diensten of voorzieningen. Onder vijandige bejegening vielen 

meldingen over discriminerende opmerkingen of scheldpartijen, zowel mondeling als geschreven (al 

dan niet op internet). 

Bij de politie gingen net als in het voorgaande jaar de meeste incidenten over belediging (76% van de 

incidenten). De discriminatie-incidenten tegen werknemers met een publieke taak vielen zelfs, op 

twee meldingen van mishandeling na, allemaal in de categorie belediging, het overgrote deel op grond 

van seksuele gerichtheid. We weten dat deze registraties regelmatig gingen over het gebruik van het 

woord ‘homo’ als algemeen scheldwoord. Bij dergelijke incidenten is niet noodzakelijk sprake van 

discriminatie gericht tegen iemand vanwege zijn of haar (vermeende) homoseksualiteit (Van Bon en 

Mink, 2016). Na belediging kwam in de reguliere politieregistraties opnieuw vernieling/bekladding het 

meest voor (17 % van de incidenten).  

1.5. De cijfers en het topje van de ijsberg 

Deze monitor brengt meldingen bij ADV’s, politieregistraties van discriminatie-incidenten en 

verzoeken om een oordeel bij het College samen. Samen geven deze bronnen informatie over situaties 

die inwoners van Zeeland-West-Brabant als discriminerend hebben ervaren.  

Op basis van de cijfers kunnen we echter nog niet zeggen hoe vaak discriminatie daadwerkelijk 

voorkomt in de regio. In de eerste plaats is dit omdat veel discriminatie-ervaringen niet gemeld en 

geregistreerd worden. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat gemiddeld 7 van de 8 discriminatie-

ervaringen nergens worden gemeld (Andriessen et al., 2014), waardoor veel gebeurtenissen buiten 
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beeld blijven. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat cijfers over meldingen gaan over wat 

mensen zélf als discriminerend ervaren. Deze subjectieve interpretatie kan afwijken van de wettelijke 

definities. Dit werkt twee kanten uit. Een burger kan zich gediscrimineerd voelen en hier melding van 

maken, terwijl er in juridische zin geen sprake is van discriminatie (Kroes et al., 2016). Het is echter 

ook mogelijk dat er sprake is van discriminatie terwijl dit door de betrokkenen niet als zodanig wordt 

ervaren. Mensen kunnen moeite hebben om discriminatie te herkennen, omdat ze een bepaald beeld 

in hun hoofd hebben van wat discriminatie is. Hierdoor zullen zij vormen die daarvan afwijken minder 

snel als discriminatie beschouwen (Andriessen, 2017). Dergelijke gebeurtenissen worden nergens 

gemeld en blijven dus onbelicht. Naar alle waarschijnlijkheid vormen de cijfers die in dit rapport 

worden weergegeven dus het spreekwoordelijke topje van de ijsberg, waaronder een veelvoud van 

niet-gemelde voorvallen schuilgaan (Kroes et al., 2016). 

1.6. Uitgelichte thema’s 

De cijfers die in hoofdstuk 1 werden gepresenteerd hadden betrekking op de politie-eenheid Zeeland-

West-Brabant als geheel. In het volgende hoofdstuk kijken we naar de verschillen tussen de 

gemeenten in deze regio voor wat betreft de aantallen en aard van de meldingen en registraties.  

Hoofdstuk 3 gaat over discriminatie in de sport. Onderzoek doet vermoeden dat er op dit terrein veel 

meer speelt dan blijkt uit het kleine aantal incidenten dat jaarlijks wordt geregistreerd door de ADV’s 

en de politie in de regio. Dit hoofdstuk brengt beknopt in kaart wat er bekend is over de aard en 

omvang van het verschijnsel van discriminatie in de sport, in het bijzonder voor de regio Zeeland-

West-Brabant. In een aparte paragraaf besteden we aandacht aan het amateurvoetbal.  

Ten slotte gaan we in hoofdstuk 4 in op discriminatie in de woonomgeving. Over discriminatie-

incidenten in de woonomgeving is nog relatief weinig geschreven, terwijl dergelijke ervaringen – in of 

rondom wat een veilige thuishaven zou moeten zijn - juist een grote impact kunnen hebben op 

degenen die het overkomt. In dit hoofdstuk bekijken we aan de hand van casuïstiek en onderzoek hoe 

discriminatie in de woonomgeving zich in 2016 in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant uitte. 

Vluchtelingen en asielzoekers 

Het vorige jaarrapport over Zeeland-West-Brabant bevatte een uitgebreid hoofdstuk over 

vluchtelingen (Kroes et al., 2016). In 2016 bleef de vluchtelingenproblematiek de gemoederen 

bezighouden. 

Incidenten rond de komst van opvanglocaties 

“Op Facebook een walgelijke reactie gezien over de komst van een AZC in Breda. Man wil 

reddingsvesten inzamelen voor vluchtelingen en die vullen met beton en ze dan van de brug afgooien. 

Hij krijgt op Facebook heel veel bijval.” (registratie RADAR) 

Toen eind 2015 een grote stroom asielzoekers Nederland bereikte, zocht het COA ook in Zeeland-

West-Brabant naar geschikte opvanglocaties. Dit leidde in verschillende gemeenten tot felle protesten 

(zie Kroes et al., 2016). In de loop van 2016 werd duidelijk dat het aantal asielaanvragen beduidend 

lager uit zou vallen dan in 2015, wat betekende dat er minder tijdelijke opvang nodig was. Toch lieten 

tegenstanders ook in 2016 van zich horen, zij het over het algemeen iets minder fel dan in het 

voorgaande jaar. In ’s-Gravenpolder (gemeente Borsele) demonstreerden 200 mensen tegen de komst 

van een azc, en werden varkenskoppen aangetroffen op de bestemde locatie. In Kaatsheuvel 
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(gemeente Loon op Zand) organiseerde de actiegroep ‘Kaatsheuvel tegen de Asielwaanzin’ een 

demonstratie tegen een verlenging van de opvang van asielzoekers in een vakantiepark. In de 

gemeente Sluis woonden zo’n 750 mensen de raadsvergadering bij waarop werd besloten dat er geen 

groot azc zou komen in Breskens. In Breda kwamen 30 mensen af op een demonstratie tegen de 

huisvesting van asielzoekers in een voormalig belastingkantoor. In Yerseke (gemeente Reimerswaal) 

werd het huis van een raadslid dat zich inzette voor de komst van een opvanglocatie bekogeld met 

eieren en vuurwerk. Aanhangers van de anti-islambeweging Pegida betoogden in Breda tegen het 

asielbeleid in Noord-Brabant.3 Ook online zette het protest zich voort, onder meer op 

Facebookpagina’s die zich richtten tegen de vluchtelingenopvang in specifieke gemeenten.4 

Incidenten rond de huisvesting van statushouders 

Gemeenten hebben de taak om een bepaald aantal statushouders te huisvesten, afhankelijk van hun 

bevolkingsaantal. De huisvesting van statushouders is over het algemeen een minder grootschalig en 

minder zichtbaar proces dan het organiseren van (tijdelijke) opvang. Toch leidde dit in 2016 in de 

politie-eenheid Zeeland-West-Brabant tot incidenten. Zo werd in Veen (gemeente Aalburg) ’s nachts 

een steen door de ruit bij een Syrisch gezin gegooid en ging de politiewagen die op het incident 

afkwam in vlammen op. Enkele dagen later ontving het gemeentehuis een brief waarin de anonieme 

schrijver dreigde het gemeentehuis in brand te steken als er nog meer asielzoekers in de gemeente 

zouden worden gehuisvest.5 In hoofdstuk 5 over discriminatie in de woonomgeving besteden we 

verdere aandacht aan incidenten rond de huisvesting van statushouders. 

Lhbt’s 

In 2016 is er in de landelijke media en politiek aandacht geweest voor de positie van lesbiënnes, 

homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen (verder: lhbt’s), die in asielzoekerscentra geregeld 

bedreigd zouden worden door andere asielzoekers.6 Ook in Zeeland-West-Brabant treffen we in de 

politieregistraties enkele incidenten van deze aard aan. 

“Homoseksuele bewoner AZC is aangesproken door medebewoner dat hij niet van homo's 

houdt en dat hij dingen op de telefoon van de bewoner heeft gezien die hem niet bevallen. Buiten doen 

de medebewoner en zijn Syrische landgenoten hem na met zijn manier van lopen e.d. Aangever voelt 

zich hierdoor bedreigd. Een medewerkster van het AZC bevestigt dat de man al enige tijd getreiterd 

wordt door de medebewoner. (registratie politie) 

                                                 
3 Zie achtereenvolgens www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-07-11/1021914/varkenskoppen-veld-azc-s-gravenpolder; 
www.bd.nl/loon-op-zand/demonstratie-in-centrum-kaatsheuvel-tegen-verdere-opvang-asielzoekers~ab51ec84/; 
www.nos.nl/artikel/2107068-groot-azc-in-breskens-gaat-niet-door.html; www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2016-
03-12/30-demonstranten-bij-protestbijeenkomst-tegen-azc-gasthuisvelden; www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-01-
22/963956/huis-raadslid-bekogeld-nu-nog-eieren#.WNxHKdR96Cg; www.nu.nl/binnenland/4279781/betogers-pegida-in-
breda-aangehouden-politie.html. 
4 Facebooksites met meer dan 1.000 likes zijn onder meer ‘Nee tegen azc Drimmelen’, ‘AZCAlertRoosendaal’, ‘Red 
Oudenbosch’ en ‘Geen asielzoekers in de Zeelandhallen Goes’. 
5 Zie achtereenvolgens www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-
auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx; 
www.omroepbrabant.nl/?news/2433681093/Dreigbrief+%E2%80%98Gemeentehuis+Aalburg+in+brand+als+meer+asielzoe
kers+komen%E2%80%99.aspx; www.trouw.nl/samenleving/in-steenbergen-blijft-het-gemor-over-asielzoekers-
bestaan~aafcc2b1/. 
6 In maart werd een omstreden motie aangenomen die aparte, veilige opvang moest garanderen voor lhbt’s van wie de 
veiligheid in het geding is, zie nos.nl/artikel/2090010-kamer-wil-aparte-opvang-homoseksuele-asielzoekers.html. 

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-07-11/1021914/varkenskoppen-veld-azc-s-gravenpolder
http://www.bd.nl/loon-op-zand/demonstratie-in-centrum-kaatsheuvel-tegen-verdere-opvang-asielzoekers~ab51ec84/
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2016-03-12/30-demonstranten-bij-protestbijeenkomst-tegen-azc-gasthuisvelden
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2016-03-12/30-demonstranten-bij-protestbijeenkomst-tegen-azc-gasthuisvelden
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-01-22/963956/huis-raadslid-bekogeld-nu-nog-eieren#.WNxHKdR96Cg
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-01-22/963956/huis-raadslid-bekogeld-nu-nog-eieren#.WNxHKdR96Cg
http://www.nu.nl/binnenland/4279781/betogers-pegida-in-breda-aangehouden-politie.html
http://www.nu.nl/binnenland/4279781/betogers-pegida-in-breda-aangehouden-politie.html
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2431891173/Politie-auto+uitgebrand+in+Veen+nadat+baksteen+door+ruit+van+asielzoekers+was+gegooid.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2433681093/Dreigbrief+%E2%80%98Gemeentehuis+Aalburg+in+brand+als+meer+asielzoekers+komen%E2%80%99.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2433681093/Dreigbrief+%E2%80%98Gemeentehuis+Aalburg+in+brand+als+meer+asielzoekers+komen%E2%80%99.aspx
http://www.trouw.nl/samenleving/in-steenbergen-blijft-het-gemor-over-asielzoekers-bestaan~aafcc2b1/
http://www.trouw.nl/samenleving/in-steenbergen-blijft-het-gemor-over-asielzoekers-bestaan~aafcc2b1/
http://nos.nl/artikel/2090010-kamer-wil-aparte-opvang-homoseksuele-asielzoekers.html
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Lhbt’s lopen niet alleen risico in asielzoekerscentra, maar de kans is groot dat zij ook daarbuiten te 

maken krijgen met discriminatie en bedreiging. In de politie-eenheid werden enkele incidenten 

geregistreerd die gericht waren op homoseksuele statushouders (zie hoofdstuk 5). 

Kwetsbare positie en onderrapportage 

Er is nog onvoldoende zicht op de aard en omvang van discriminatie-incidenten gericht tegen 

asielzoekers in AZC’s en tegen statushouders. Deze groepen hebben een kwetsbare positie, zeker als 

er in delen van de samenleving negatief of zeer negatief tegen hun komst wordt aangekeken. Hierdoor 

is het aannemelijk dat zij te maken krijgen met negatieve reacties en discriminatie. De kans is echter 

groot dat zij niet weten van het bestaan van de officiële instanties waar zij discriminatie-ervaringen 

kunnen melden. Daarbij zijn zij vanuit hun herkomstland mogelijk gewend om (overheids)instanties te 

wantrouwen en kan een gebrek aan kennis van de Nederlandse taal een reden zijn dat zij geen melding 

maken als zij discriminatie ervaren. Naast de lage meldingsbereidheid bij vluchtelingen zelf speelt een 

rol dat er in de registraties van incidenten in AZC’s, waarover COA rapporteert, geen aandacht is voor 

een eventueel discriminatoir karakter van incidenten waarbij sprake is van (verbale) agressie of 

geweld.  
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Hoofdstuk  2.  Aandacht voor de lokale situatie 

2.1.  Inleiding 

De cijfers die in hoofdstuk 1 werden gepresenteerd hebben betrekking op de politie-eenheid Zeeland-

West-Brabant als geheel. Factoren als de aan- of afwezigheid van horecagelegenheden, verschillende 

bevolkingsgroepen en bedrijven maken echter dat zich in de ene gemeente meer of andersoortige 

incidenten voordoen dan in de andere. Ook inwoner- en bezoekersaantallen zijn een bepalende factor. 

Immers, hoe meer mensen zich in een gemeente ophouden, hoe meer potentiële gedupeerden, 

meldingen en aangiftes er zijn. In dit hoofdstuk zoomen we in op de verschillen tussen de 39 

gemeenten wat betreft de aantallen en aard van meldingen en registraties. De politie-eenheid 

Zeeland-West-Brabant is onder te verdelen in 12 basisteams. Ook op het niveau van deze basisteams 

kijken we naar de verschillen. Ten slotte kijken we naar de lokale discriminatie-incidenten die 

(landelijke of regionale) media-aandacht genereerden. 

2.2.  Meldingen bij de ADV’s 

Voor de regio als geheel daalde het aantal ADV-meldingen in 2016 licht ten opzichte van het jaar 

ervoor. Als we de situatie per gemeente bekijken zien we dat 14 gemeenten minder meldingen 

ontvingen dan in 2015 en dat in 16 andere gemeenten het aantal meldingen juist toenam.7 In 9 

gemeenten bleef het aantal meldingen gelijk. Een daling van 22 naar 8 vinden we in Waalwijk. Tilburg 

was koploper met 60 meldingen, gevolgd door Breda met 57 meldingen. Dit komt overeen met de 

ranglijst van 2015. Voor de provincie Zeeland stond Vlissingen met 20 meldingen bovenaan. In zowel 

Tilburg, Breda en Vlissingen gingen de meeste meldingen over ras. In Goes gingen meldingen relatief 

vaak over discriminatie vanwege handicap. 

Kijken we naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners, dan voerde de Vlissingen de lijst aan. De 

relatief hoge score van Goes hing waarschijnlijk samen met de bekendheid van het in die gemeente 

gevestigde ADB Zeeland, en met het feit dat er enkele mensen die in voorgaande jaren meldingen 

hebben ingediend ook dit jaar bij discriminatie-ervaringen de weg naar het ADV wisten te vinden. 

Breda en Tilburg scoorden net als het voorgaande jaar relatief hoog, wat overeenkomt met de 

verwachting dat zich in grotere steden meer incidenten voordoen.  

2.3.1.  Registraties bij de politie op gemeentelijk niveau 

Zoals besproken in hoofdstuk 1 vertoonden de politiecijfers in 2015 een opvallende piek, die vrijwel 

geheel te wijten was aan een toename van de registraties op het gebied van seksuele gerichtheid. In 

2016 lag op eenheidsniveau het aantal registraties weer beduidend lager. Dit gold in het bijzonder 

voor het aantal registraties op grond van seksuele gerichtheid, maar ook het aantal registraties op 

andere discriminatiegronden nam af. Wanneer we kijken naar het aantal registraties per gemeente 

vinden we deze daling logischerwijze terug in de meeste gemeenten. Slechts in drie gemeenten nam 

het aantal geregistreerde incidenten toe: in Borsele (van 0 naar 3), Oosterhout (van 11 naar 16) en 

Waalwijk (van 13 naar 17).  

  

                                                 
7 Voor Vlissingen (van 9 naar 20) en Terneuzen (van 8 naar 16) lijkt de stijging opvallend, maar als we de cijfers van 
meerdere jaren bekijken wordt duidelijk dat 2015 juist een jaar was met ongewoon lage aantallen in die twee gemeenten. 
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Figuur 5 Aantal meldingen bij de ADV’s in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant per 1.000 inwoners (2016) 
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Figuur 6 Aantal registraties bij de politie in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant per 1.000 inwoners 

(2016) 
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Enkele vluchtelingen waren naar twee supermarkten in Terneuzen gegaan. Hier werden zij 

allen geweigerd, omdat er wel eens een winkeldiefstal plaats vindt die door een vluchteling 

wordt gepleegd. Bij de derde supermarkt mogen ze wel binnen. (registratie politie) 

In absolute aantallen voerden zoals te verwachten Tilburg en Breda als grotere steden het lijstje weer 

aan, al halveerde het aantal discriminatieregistraties wel ten opzichte van 2015 (Tilburg ging van 137 

naar 67 registraties, Breda van 105 naar 51).  

Als we terughalen dat regiobreed 36% van de registraties de grond ras betrof, en 31% de grond 

seksuele gerichtheid, dan zijn er een paar opvallendheden wanneer we kijken naar de verhouding 

tussen de twee gronden bij de afzonderlijke gemeenten.8 De gemeenten Goes en Hulst registreerden 

bovengemiddeld vaak op seksuele gerichtheid ten opzichte van ras. In Tilburg, Waalwijk, Roosendaal 

en Oosterhout ging het juist veel vaker om discriminatie op grond van ras.  

Terneuzen was de gemeente met verreweg de meeste registraties van discriminatie op grond van 

godsdienst. Hierbij ging het in alle gevallen om incidenten gerelateerd aan de islam.9  Moskeeën in 

Breda en Oosterhout ontvingen een dreigbrief anti-islamitische teksten en een hakenkruis. Meldingen 

over de horeca kwamen uitsluitend uit Breda, Tilburg en Oosterhout.  

Wanneer we kijken naar het aantal registraties per 1.000 inwoners voerden respectievelijk Hulst, 

Waalwijk, Tilburg en Dongen het lijstje aan. Anders dan in 2015 was er geen enkele gemeente waar 

het aantal geregistreerde incidenten boven de 0,4 kwam.  

Van de 98 geregistreerde discriminatie-incidenten waarbij werknemers met een publieke taak het 

doelwit waren vonden er 22 plaats in Breda en 20 in Tilburg. 

2.3.2.  Registraties bij de politie op niveau van de basisteams 

In 2016 werden de politiecijfers met betrekking tot discriminatie-incidenten voor het eerst uitgesplitst 

naar basisteams. Omdat dit in 2015 en de jaren daarvoor niet gebeurde, is het niet mogelijk om 

ontwikkelingen te zien. Daarom worden hieronder enkel de zaken besproken die opvielen in de cijfers 

van 2016. ADV-gegevens zijn niet beschikbaar op dit niveau. 

In de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant werden de meeste discriminatie-incidenten geregistreerd 

in het werkgebied van basisteam Markdal (45) en de minste in Walcheren en Weerijs (15). In de 

overige basisteams bedroeg het aantal geregistreerde incidenten tussen de 20 en 29.  

Wanneer we kijken naar de verhouding tussen registraties op grond van ras en van seksuele 

gerichtheid, dan zijn er enkele opvallendheden. Maar liefst 22 van de 28 registraties die binnen 

basisteam Tilburg-Centrum vielen gingen over ras, terwijl er slechts 3 over seksuele gerichtheid 

werden geregistreerd. Ook binnen de basisteams Leijdal en Roosendaal werden (meer dan) twee keer 

zo veel incidenten geregistreerd op ras in vergelijking tot seksuele gerichtheid. Binnen de basisteams 

Walcheren, Weerijs en Zeeuws-Vlaanderen was het aantal registraties op grond van seksuele 

gerichtheid juist aanzienlijk hoger dan die op grond van ras.  

                                                 
8 Hierbij is alleen gekeken naar de gemeenten met een totaal van minimaal 10 geregistreerde incidenten. 
9 Inhoudelijke bestudering van de registraties laat zien dat het om zeer uiteenlopende zaken ging die zich in Terneuzen, 
Axel en Hoek afspeelden en geen link met elkaar lijken te hebben.  
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“Aangifte vernieling. Auto van aangever is weer bekrast. Aangever denkt dat dit komt vanwege 

zijn homoseksuele gerichtheid.” (registratie politie) 

In vergelijking tot de andere basisteams werd dat van Zeeuws-Vlaanderen (waaronder de gemeente 

Terneuzen valt) absoluut gezien het vaakst geconfronteerd met discriminatie op grond van godsdienst 

(7 registraties). Al deze incidenten hingen samen met islamitisch geloof. Bij het merendeel van de 

basisteams vonden de meeste incidenten plaats op de openbare weg of in de directe woonomgeving. 

Basisteam Langstraat nam meer dan de andere basisteams incidenten rond sociale media op in de 

registratie (8 maal). Wanneer we kijken naar antisemitische incidenten stond Markdal met 4 

registraties bovenaan.  

Figuur 7 Discriminatiegrond naar basisteam van de politie in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant (2016) 
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2.4.  Lokale discriminatie-incidenten in de media 

De media deden in 2016 verslag van enkele gebeurtenissen die in gemeenten in Zeeland-West-

Brabant plaatsvonden.  

Toen een gids van het visserijmuseum in het Brabantse Woudrichem uitleg gaf over ambachtelijk touw 

zei hij tegen een jonge bezoeker dat daarmee ook Marokkaantjes vastgebonden konden worden. De 

vader van het kind vermeldde het incident in een tweet, waarna op sociale een storm van kritiek 

losbarstte. In Oosterhout gaf een moeder haar zoon aan bij de politie nadat ze in een filmpje op de 

website Dumpert zag hoe hij iemand op straat mishandelde en uitmaakte voor homo. In Bergen op 

Zoom plaatste de dochter van de oprichter van een beruchte motorclub op Facebook een bericht 

waarin zij de burgemeester van haar stad de ‘nieuwe Hitler’ noemde. Bij de ingang van haar 

woonwagenkamp werd een spandoek met dezelfde tekst aangetroffen. De rechtbank legde de vrouw 

later in het jaar een boete van 600 euro op. In het Zeeuwse Hulst verschenen op verschillende plekken 

stickers met extreem-rechtse teksten en afbeeldingen. Volgens het nieuwsbericht zou de politie op 

zoek zijn naar de daders en liet de burgemeester weten dat de gemeente zich van de teksten 

distantieerde.10 

Een Tilburgs café raakte in opspraak toen een Turks echtpaar de toegang werd geweigerd omdat zij 

‘niet in de sfeer van het café pasten’. De burgemeester ging hierna in gesprek met Tilburgse 

ondernemers en de Koninklijke Nederlandse Horeca Vereniging (KNHV) over de inzet van ‘mystery 

guests’ met verschillende achtergronden en seksuele oriëntaties. Bredase horecagelegenheden 

kwamen er in november slecht van af toen discriminatie in de horeca aan de kaak gesteld werd door 

het televisieprogramma Undercover in Nederland. Testpanels van jongens met een donkere 

huidskleur en van jongens van Marokkaanse afkomst kwamen verschillende Bredase kroegen niet in, 

terwijl hun leeftijdsgenoten met een lichte huidskleur overal welkom waren. Van de vijf steden die de 

testpanels aandeden scoorde Breda het slechtst.11 

Zeeuwse media brachten het verhaal van een mevrouw uit Burgh-Haamstede die vanwege haar 

overgewicht afgewezen zou zijn als caissière bij een supermarkt. De gemeente Terneuzen kwam in het 

nieuws toen deze, om het personeelsbestand te verjongen, een aantal vacatures speciaal voor 

jongeren openstelde. De politieke partij Provinciaal Belang Zeeland vond dat er sprake was van 

leeftijdsdiscriminatie en stelde schriftelijke vragen.12 

                                                 
10 Zie achtereenvolgens www.nos.nl/artikel/2125340-gids-visserijmuseum-woudrichem-veroorzaakt-rel.html; 
www.nos.nl/artikel/2141705-moeder-geeft-zoon-aan-na-dumpert-filmpje-mishandeling.html; 
www.omroepbrabant.nl/?news/2499521103/De+nieuwe+Hitler,+dochter+Klaas+Otto+verhoord+voor+belediging+burgem
eester.aspx; www.omroepbrabant.nl/?news/253076922/Hitler-
opmerking+richting+burgemeester+kost+dochter+Klaas+Otto+flink+wat+geld.aspx; www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-
05-03/999575/hulst-op-zoek-naar-mensen-achter-extremistische-stickers. 
11Zie achtereenvolgens 
www.omroepbrabant.nl/?news/250170512/Turks+echtpaar+geweigerd+in+Tilburgs+caf%C3%A9,+burgemeester+Noordan
us+doet+aangifte+van+discriminatie.aspx en 
www.omroepbrabant.nl/?news/250680762/Burgemeester+Noordanus+doet+toch+geen+aangifte+van+discriminatie+in+Ti
lburgse+horeca.aspx en www.sbs6.nl/programmas/undercover-in-nederland/videos/wjQ3kwFPgBKk/extreme-
discriminatie-in-breda. 
12Zie achtereenvolgens www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-09/980572/supermarkt-wees-mij-af-vanwege-mijn-
gewicht; www.pzc.nl/algemeen/miranda-werd-niet-aangenomen-bij-albert-heijn-omdat-ze-te-zwaar-is-video~abf5d743/; 
www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-06-07/1011268/gemeente-terneuzen-wil-verjongingskuur. 

http://www.nos.nl/artikel/2125340-gids-visserijmuseum-woudrichem-veroorzaakt-rel.html
http://nos.nl/artikel/2141705-moeder-geeft-zoon-aan-na-dumpert-filmpje-mishandeling.html
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2499521103/De+nieuwe+Hitler,+dochter+Klaas+Otto+verhoord+voor+belediging+burgemeester.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2499521103/De+nieuwe+Hitler,+dochter+Klaas+Otto+verhoord+voor+belediging+burgemeester.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/253076922/Hitler-opmerking+richting+burgemeester+kost+dochter+Klaas+Otto+flink+wat+geld.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/253076922/Hitler-opmerking+richting+burgemeester+kost+dochter+Klaas+Otto+flink+wat+geld.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/250170512/Turks+echtpaar+geweigerd+in+Tilburgs+caf%C3%A9,+burgemeester+Noordanus+doet+aangifte+van+discriminatie.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/250170512/Turks+echtpaar+geweigerd+in+Tilburgs+caf%C3%A9,+burgemeester+Noordanus+doet+aangifte+van+discriminatie.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/250680762/Burgemeester+Noordanus+doet+toch+geen+aangifte+van+discriminatie+in+Tilburgse+horeca.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/250680762/Burgemeester+Noordanus+doet+toch+geen+aangifte+van+discriminatie+in+Tilburgse+horeca.aspx


 

24 
 

De protestacties en incidenten gericht tegen azc’s en statushouders waar de media over schreven zijn 

reeds uitgelicht in het kader over vluchtelingen. 
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Hoofdstuk 3. Discriminatie in de sport 

3.1.  Inleiding 

Een groot deel van de Nederlandse bevolking doet in de vrije tijd aan sport (66% van de bevolking; 

Andriessen et al., 2014) of bezoekt sportwedstrijden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders 

die aan sport doen niet te maken hebben met discriminatie. In een Zeeuws panelonderzoek gaf slechts 

1% van de deelnemers aan het afgelopen jaar wel eens discriminerend behandeld te zijn bij sport of 

recreatie (ZB| Panel, 2017). Die uitkomst strookt met resultaten uit landelijk onderzoek naar ervaren 

discriminatie (Andriessen et al., 2014). Landelijk maakten in 2016 bij de ADV’s meldingen op het 

terrein van sport en recreatie maar 3% uit van het totaal, en had bij de politie 2% van de registraties 

van discriminatie-incidenten betrekking op de locatie ‘sportcomplex’ (Mink, 2017). Ook in Zeeland-

West-Brabant werd in 2016 slechts een handjevol incidenten gemeld. RADAR ontving 7 meldingen en 

ADB Zeeland 1 melding op het gebied van sport.13 De politie-eenheid registreerde dat jaar 2 incidenten 

op of rond sportcomplexen.  

Survey-onderzoeken laten echter zien dat discriminatie-incidenten in de sportsector wel degelijk 

voorkomen en dat bepaalde groepen er meer mee te maken hebben dan andere. Veel van deze 

incidenten lijken buiten beeld van ADV’s en de politie te blijven, en vermoedelijk grotendeels zelfs 

buiten beeld van het bestuur van de betreffende sportvereniging. Dit hoofdstuk brengt beknopt in 

kaart wat er bekend is over de aard en omvang van het verschijnsel van discriminatie in de sport, in 

het bijzonder voor de regio Zeeland-West-Brabant. In een aparte paragraaf besteden we aandacht 

aan het amateurvoetbal, waarbinnen de problematiek meer dan gemiddeld tot uiting lijkt te komen.  

3.2. Cultuur in sportsector die bepaalde groepen uitsluit 

Net als in andere sectoren in de samenleving bestaat er binnen de sportsector een dominante cultuur. 

Van oudsher domineren ‘jonge, blanke mannen’ deze sector. De afgelopen jaren zijn er meer vrouwen 

en ouderen gaan sporten en hebben ook mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond als 

minderheid hun intrede gedaan. Andere minderheden die steeds zichtbaarder geworden zijn vormen 

lhbt’s en gehandicapten. In de sportsector wordt de boventoon in veel opzichten echter nog steeds 

gevoerd door jonge, blanke mannen, met name in de competitieve (team-)sport in 

verenigingsverband (Tiessen-Raaphorst en Breedveld, 2007). Binnen de sport bestaan hierdoor 

uitsluitingsmechanismes, die gevolgen hebben voor de groepen die afwijken. Deze komen vooral in 

teamsporten voor, meer dan in duo- of solosporten, en vaker onder mannen en jongeren dan onder 

vrouwen en ouderen. Uitsluiting van groepen die een minderheid vormen doet zich vooral voor in de 

vorm van negatieve opmerkingen of grappen over homoseksuelen, andere culturen en religies en 

vrouwen (Tiessen-Raaphorst en Breedveld, 2007). Het is de vraag of dergelijke opmerkingen 

daadwerkelijk discriminerend bedoeld zijn. Deze kunnen ook worden gezien als ‘een vorm van stoer 

gedrag’, waarmee de eigen positie binnen de groep wordt versterkt. In een onderzoek onder 

hockeyende lhb’s benoemden geïnterviewden dat het sociale verkeer bij hun sportclub meer dan 

bijzaak is en dat de groepscultuur dwingend kan zijn. Lhb’s worden voor en na het sporten 

geconfronteerd met het feit dat de meerderheid van de sporters hetero is en dat (hetero)seksueel 

getint taalgebruik wordt ingezet voor teambuilding en het creëren van sfeer (Tiessen-Raaphorst en 

Breedveld, 2007; Bos, 2006).  

                                                 
13 Van de 12 meldingen die onder sport en recreatie vielen, hadden er 8 betrekking op sport en 4 op recreatie. De 
meldingen over recreatie laten we in dit hoofdstuk buiten beschouwing. 
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3.3.  Onderzoek naar ervaren discriminatie in de sport 

Verschillende landelijke survey-onderzoeken hebben discriminatie in de sportsector in beeld 

gebracht. In twee recente onderzoeken werd sporters, scheidsrechters, instructeurs, trainers/coaches 

en bestuurders gevraagd of zij getuige of gedupeerde waren geweest van discriminatie-incidenten. In 

het ene onderzoek gaf 10% van de ondervraagde sporters aan in 2012 getuige of gedupeerde geweest 

te zijn van één of meerdere discriminatie-incidenten waarin huidskleur een rol speelde. Discriminatie 

vanwege cultuur of religie werd eveneens gerapporteerd door 10% van de sporters en 6% had 

discriminatie vanwege homoseksualiteit waargenomen. De percentages onder bondsscheidsrechters 

weken hier niet veel af (Tiessen-Raaphorst, 2015). In de andere survey had 16% van het arbitrerend 

kader over het afgelopen jaar discriminatie waargenomen vanwege huidskleur, 17% discriminatie 

vanwege cultuur of religie en 4% discriminatie vanwege homoseksualiteit. Van het sporttechnisch 

kader zei 10% getuige of gedupeerde te zijn geweest van discriminatie vanwege huidskleur, 10% van 

discriminatie vanwege cultuur of religie en 4% van discriminatie vanwege homoseksualiteit. In beide 

onderzoeken lagen de percentages onder bestuurders aanmerkelijk lager (Romijn et al., 2016). In een 

onderzoek uit 2007 naar discriminatie in het amateurvoetbal in Breda bleek dat 

discriminatievoorvallen in de meeste gevallen niet gerapporteerd werden aan het bestuur (Peters, 

2007), wat maakte dat zij van veel voorvallen ook geen weet hadden. 

Naar de ervaringen van lhbt’s in de sport zijn aparte studies verricht. Hieruit bleek dat veel 

homoseksuele mannen een drempel ervaren om aan een ‘macho’ teamsport als voetbal te gaan doen, 

maar als zij eenmaal lid zijn van een club lijken zij zich over het algemeen geaccepteerd te voelen. Wel 

is deze acceptatie kwetsbaar en veelal voorwaardelijk: zij dienen vooral geen ‘verwijfd’ gedrag te 

vertonen. In mannenteams zou het gangbaar zijn om homonegatieve grappen en opmerkingen te 

maken, en de scheldwoorden ‘homo’ en ‘mietje’ te bezigen (Keuzenkamp et al., 2012; Tiessen-

Raaphorst, 2015; Pulles en Visser, 2017).  

Tijdens wedstrijd van twee A1-teams van amateurvoetbalclubs wordt tegen de partij van 

aangever meerdere malen geroepen door de tegenstanders “kankerhomo” en “ik pak je na de 

wedstrijd wel.” Na een duw- en trekpartij wordt de wedstrijd gestaakt. (registratie politie uit 

2015) 

In veel takken van topsport, vooral bij sporten waarbij voor veel publiek wordt gespeeld, zou (openlijk 

uitkomen voor) homoseksualiteit nog een taboe zijn (Keuzenkamp et al., 2012). Uit dezelfde 

onderzoeken bleek dat lesbiennes en biseksuele vrouwen zich in de sportsector veel minder vaak niet 

geaccepteerd en/of onveilig voelen vanwege hun seksuele oriëntatie. 

3.4.  Sportgerelateerde discriminatie-incidenten in Zeeland-West-Brabant 

RADAR en ADB Zeeland ontvingen in 2016 ieder één melding over uitsluiting door een sportvereniging, 

waarbij melders de link legden naar hun afkomst: 

Een melder van Syrische afkomst werd verzocht zijn twee kinderen niet meer naar judo te 

brengen, omdat dat beter zou zijn voor de andere leerlingen. Voorheen werden zijn kinderen 

al genegeerd door de trainer. De kinderen van de melder zouden de lessen verstoren. De melder 

merkte op dat andere kinderen hetzelfde gedrag vertoonden. Toen hij zijn kinderen een week 

later toch weer bracht mochten ze niet meer meedoen aan de les en werden ze tot vertrek 

gemaand. (registratie RADAR) 

 



 

27 
 

Een heer van Antilliaanse afkomst lukt het steeds niet om lid te worden van een 

voetbalvereniging en te mogen meespelen. Hij heeft het idee dat dit te maken heeft met zijn 

afkomst. De vereniging zegt dan bijvoorbeeld dat zijn pas nog niet klaar is. Cliënt wacht 

inmiddels drie maanden op een pas die normaal gesproken in een weekje klaar is. Hoewel hij 

gewoon zijn lidmaatschap betaald heeft, heeft hij al die tijd niet kunnen voetballen. (registratie 

ADB Zeeland) 

 
Bij RADAR kwamen daarnaast 6 meldingen binnen over een kwestie die ook in de media en de politiek 

voor enige ophef zorgde.14 Een zwembad in Breda besloot het bad te verhuren aan een organisatie 

die speciale ‘halal’-zwemavonden voor moslimvrouwen organiseerde. De melders voelden zich 

achtergesteld of uitgesloten ten opzichte van moslimvrouwen en/of waren van mening dat de 

zwemavonden een aantasting vormden van de Grondwet of van de burgerrechten. Ook de politie 

werd benaderd door iemand die aangifte van discriminatie wilde doen.  

In een zwembad werd een evenement gehouden dat alleen toegankelijk was voor 

moslimvrouwen. Melder is het hier niet mee eens en vindt het in strijd met de Grondwet. Is van 

mening dat dit geen manier is om de moslimvrouwen te laten integreren in de samenleving. 

(registratie RADAR) 

De politie maakte in haar registratiesysteem tevens melding van dreigementen door tegenstanders 

van de zwemavonden.  

Mail aan de organisatoren: “21 mei sta ik voor de deur en pleur een kilo karbonades in het 

zwembad. .. Hou dan eens op met dan allah snackbar gejank en wordt wakker. ...WAKKER 

WORDEN VARKENSKOPPEN” (registratie politie) 

De politie registreerde dat jaar, afgezien van de registraties omtrent het halal-zwemmen, 2 incidenten 

op of rond een sportcomplex. In Halsteren (gemeente Bergen op Zoom) werden in een sportcomplex 

een of meerdere personen mishandeld, waarbij mogelijk sprake was van discriminatie op grond van 

huidskleur. In Udenhout (Tilburg) werd een sportcomplex beklad met hakenkruisen en de woorden 

‘hoer’ en ‘homo’.  

De landelijke registraties geven een breder beeld van de discriminatiegronden die terugkomen in ADV-

meldingen met het discriminatieterrein sport/recreatie. In 2016 kwamen landelijk de gronden ras, 

geslacht en handicap/chronische ziekte relatief veel voor (LVtD, 2017).   

3.5.  Discriminatie in het amateurvoetbal 

“Zoon van melder wil gesprek met wijkagent omdat zijn zoon op de voetbaltraining door zijn 

trainer gediscrimineerd is met de woorden: “Loop eens wat harder, anders moet je maar 

Zwarte Piet gaan spelen.” (registratie politie uit 2015) 

Van de meldingen die in het verleden bij ADV’s binnenkwamen was een groot deel voetbalgerelateerd. 

Bij voetbalverenigingen worden jaarlijks aanzienlijk meer klachten gemeld over discriminatie vanwege 

geslacht, huidskleur, cultuur of homoseksualiteit dan bij andere sportverenigingen (Tiessen-

                                                 
14Twee voorbeelden van nieuwsberichten die er over verschenen: www.bndestem.nl/nieuws/halal-zwemmen-brabant-
neutraal~aaa27f04/en nos.nl/artikel/2111548-asscher-halal-zwemmen-mag-net-als-zwemavonden-voor-homo-s.html. Ook 
werden er Kamervragen gesteld over de kwestie: 
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/16/beantwoording-kamervragen-over-halal-zwemmen-breda. 

http://www.bndestem.nl/nieuws/halal-zwemmen-brabant-neutraal~aaa27f04/
http://www.bndestem.nl/nieuws/halal-zwemmen-brabant-neutraal~aaa27f04/
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Raaphorst, 2015) en geven meer sporters aan getuige geweest te zijn geweest van vervelende 

opmerkingen of fysieke agressie aan het adres van homoseksuele spelers dan bij andere teamsporten 

(Elling en Van den Dool, 2009).  

RADAR voerde recentelijk een verkennend onderzoek uit naar respectloos gedrag en discriminatie bij 

amateurvoetbalclubs in Noord-Brabant en Zeeland. Kaderleden15 werd in een survey gevraagd naar 

discriminatie-incidenten die zij het afgelopen jaar hadden waargenomen. Discriminatie vanwege 

afkomst of etniciteit was volgens de Zeeuwse respondenten de meest voorkomende vorm van 

discriminatie waar hun club mee te maken had gekregen. Eén op de vijf respondenten uit Zeeland had 

het afgelopen jaar discriminatie op grond van afkomst/etniciteit waargenomen. Vooral uit- en 

thuiswedstrijden waren berucht, maar ook tijdens trainingen werd discriminatie waargenomen. 

Gebeurtenissen waarbij een speler discriminatoir werd bejegend door een speler van de tegenpartij 

werden door de helft van de Zeeuwse kaderleden gemeld. Eén op de drie kaderleden in Zeeland had 

ook ervaren dat spelers door het publiek werden gediscrimineerd. Verder waren er voorvallen 

geweest waarbij een speler werd gediscrimineerd door een trainer of coach van de tegenpartij, of 

door iemand uit het eigen team. Spelers of publiek richtten zich soms ook discriminerend tot 

scheidsrechters of grensrechters (Van der Spek, 2017). 

De Zeeuwse krant PZC ondervroeg niet de kaderleden, maar de spelers zelf. In 2016 publiceerde de 

krant de uitkomsten van een eigen enquêteonderzoek onder 162 amateurvoetballers uit eerste 

elftallen. Bijna een kwart van de ondervraagden had zich wel eens gediscrimineerd gevoeld op of rond 

het voetbalveld.16 Volgens 85% komen in het amateurvoetbal racistische incidenten regelmatig voor. 

Een voorval dat in het artikel werd beschreven betreft een voetballer die door een supporter van de 

tegenpartij gediscrimineerd werd vanwege zijn huidskleur. Een teamgenoot die het voor de speler 

opnam kreeg een rode kaart. De scheidsrechter wilde de wedstrijd hervatten, maar de trainer en 

spelers stonden er op dat eerst de toeschouwer van het terrein werd verwijderd.17 

 

 

 

  

                                                 
15 Onder kaderleden verstaan we vrijwilligers die een leidende functie binnen de club vervullen. Dit kunnen zowel trainers, 
coaches, scheidsrechters als bestuurders zijn. 
16 Het artikel vermeldt niet of de enquête zich richtte op discriminatie op verschillende gronden richtte of enkel op 
discriminatie op grond van ras.  
17 Zie www.pzc.nl/algemeen/zeeuwse-voetballers-zien-vaak-racisme-op-de-velden~af4d0d45. 
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Hoofdstuk 4. Discriminatie in de woonomgeving 

4.1.  Inleiding 

“Man doet melding van discriminerende scheldpartijen door zijn buurman vanwege 

geaardheid van melder. Dit vindt hij beledigend, discriminerend en hij voelt zich erg onveilig 

hierdoor. Hij is bang dat de buurman hem iets aan zal doen. (registratie politie) 

Over discriminatie-incidenten in de woonomgeving is nog relatief weinig geschreven, terwijl dergelijke 

ervaringen – in of rondom wat een veilige thuishaven zou moeten zijn - juist een grote impact kunnen 

hebben op degenen die het overkomt. In dit hoofdstuk bekijken we aan de hand van casuïstiek en 

onderzoek hoe discriminatie in de woonomgeving zich in 2016 in de politie-eenheid Zeeland-West-

Brabant uitte. 

Bij de politie in Zeeland-West-Brabant vinden we in 2016 veel registraties van discriminatie-incidenten 

in de directe woonomgeving (30% van de registraties). 18 Bij de ADV’s in de regio had 9% van de 

meldingen betrekking op het terrein ‘wijk/buurt’. Uit een landelijk onderzoek naar ervaren 

discriminatie kwam naar voren dat 3% van de Nederlanders het jaar ervoor in de eigen buurt 

discriminerend was gepest of uitgescholden. Als we daar degenen bij optellen die twijfelden over de 

discriminatoire aard van de pesterijen of scheldpartijen, ging het om 4% van de Nederlanders 

(Andriessen et al., 2014).  

Figuur 8 Aantal klachten/meldingen bij ADB Zeeland en RADAR binnen het terrein buurt/wijk, naar 

discriminatiegrond (2015-2016)19 

 

 

Figuur 9 Aantal discriminatieregistraties bij de politie in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, locatie 

directe woonomgeving, naar discriminatiegrond (2016)20 

                                                 
18 Een gedeelte van deze politieregistraties over de directe woonomgeving bestond uit registraties van discriminatie-
incidenten tussen familieleden en/of (ex)partners. Deze worden in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten.  
19 Deze tabellen worden nog omgezet naar diagrammen/grafieken die de cijfers beter visualiseren. 
20 Voor 2015 zijn deze gegevens niet beschikbaar. 
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Bij een vluchteling uit Syrië die sinds enkele jaren met zijn gezin in Brabant woont is een paar 

maanden geleden een steen door de ruit van de keuken gegooid. Een paar weken later werd 

zijn autoband lek gestoken. De afgelopen week trof hij zijn auto aan met vier lekke banden. Hij 

heeft aangifte gedaan bij de politie maar daar nog niets van gehoord. De monteur van de 

garage vertelde hem dat er die week al twee andere mensen hadden gebeld met lek gestoken 

banden. Dat waren allebei ook mensen met een migratieachtergrond. (registratie RADAR) 

4.2.  Samenhang overlast in de buurt en discriminatie 

Regelmatig hangen discriminatie-incidenten in de directe woonomgeving samen met overlast. Het 

komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een burenruzie over geluidsoverlast leidt tot racistische 

beledigingen (zie paragraaf 5.3). De meeste meldingen over woonoverlast, waaronder meldingen over 

overlast tussen omwonenden, komen binnen bij de woningcorporaties. In de reguliere 

woonoverlastaanpak is weinig oog voor discriminatoire aspecten (Schuyf, 2017, nog te verschijnen). 

De meldingen en politieregistraties die in deze monitor centraal staan, brengen daarom mogelijk 

slechts een deel van de incidenten in beeld. 

4.3.  Geëscaleerde burenruzies 

In veel gevallen van discriminatie in de woonomgeving is een geëscaleerde burenruzie de aanleiding 

voor het conflict en wordt discriminatie hiervan later onderdeel (Van Bon, 2017). In 2016 kwamen ook 

in de eenheid Zeeland-West-Brabant discriminatie-incidenten voort uit conflicten tussen buren. 

Burenruzies die een discriminatoir karakter kregen begonnen onder meer met een ruzie tussen de 

buurkinderen, het afsteken van vuurwerk, het gooien van brood voor de vogeltjes op het schuurdak 

van de buren of het half op de stoep parkeren van een verhuisbusje. Of, zoals in de onderstaande 

registratie, met een aangifte van geluidsoverlast door één van de buren:  

Er zou volgens aangever al meer dan een jaar gericht pestgedrag plaatsvinden door zijn 

buurvrouw en haar visite vanwege zijn homoseksuele geaardheid. Langlopende ruzie tussen 

beiden naar aanleiding van meldingen die aangever gedaan heeft over geluidsoverlast. Er 

worden dingen geroepen als: 'kankerhomo', 'poephomo', 'teringhomo', vuile kankerhomo', 

'vieze flikker', 'gadverdamme vieze flikker'. (registratie politie) 

4.4.  Groepen jongeren of buurtgenoten als veroorzaker 

Naast buren zijn geregeld groepen jongeren en groepen buurtgenoten betrokken bij discriminatie in 

de woonomgeving. Dit is ook terug te zien in de registraties in de eenheid Zeeland-West-Brabant. Zo 

is er onder meer een registratie inzake een lesbische moeder en haar homoseksuele zoon die op straat 
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voor ‘vuile lesbo’ en ‘vieze homo’ werden uitgescholden door hangjongeren in de buurt. Een andere 

registratie betreft een vrouw uit Zaïre: 

Melding van een vrouw uit Zaïre dat de pesterijen van jongeren uit de buurt weer begonnen 

zijn. Dit heeft eerder gespeeld. Bestaat uit 'belletje lellen', uitschelden voor ‘nigger’ en ‘zwarte’, 

middelvinger opsteken etc. Groep jongeren die dit zouden doen zijn bekend en worden 

aangesproken. (registratie politie) 

Uit casuïstiek blijkt dat in het bijzonder homoseksuele mannen, die al dan niet met een partner 

samenwoonden, te maken kregen met groepen (jongens of mannen) die hen lastigvielen en 

discrimineerden. Naast een homoseksuele man die zich tot de politie wendde nadat een groepje 

jongeren brandende kranten onder zijn schuurdeur propten, en een man die vanaf het balkon door 

een groepje jongens werd bespuugd en voor ‘vieze homo’ en ‘vuile flikker’ werd uitgemaakt, vinden 

we bij de politie onder meer deze registratie: 

Man meldt overlast van Marokkaanse jongeren, die steentjes over de balustrade van zijn 

woning gooien. Melder is ook voor ‘kale homo’ uitgemaakt door de jongeren. Ook riep er 

iemand “kom naar beneden, dan kunnen we matten.” Melder vraagt zich af of de overlast met 

zijn seksuele gerichtheid te maken heeft. Hij woont er met een man. (registratie politie) 

4.5.  Groepen die meer risico lopen 

‘Ras’ en ‘seksuele gerichtheid’ waren de gronden die in discriminatieregistraties het vaakste 

terugkwamen. Dit strookt met cijfers van het CBS, waaruit blijkt dat lesbiennes, homoseksuelen en 

biseksuelen (lhb’s) en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaak sociale 

overlast in de buurt ervaren en zich er relatief onveilig voelen (CBS, 2016).21 Binnen de groepen lhb(t)’s 

en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn echter subgroepen aan te wijzen die nog 

extra risico lopen om slachtoffer te worden van discriminatie.  

4.5.1.  Statushouders 

Een aparte groep mensen met een niet-westerse migrantenachtergrond die extra risico lopen om 

gediscrimineerd te worden in hun (nieuwe) woonomgeving zijn statushouders.22 Er is nog geen 

onderzoek gedaan naar discriminatie van statushouders, waardoor we niet veel weten over de 

omvang en aard van discriminatie van deze groep. In de media is wel geregeld aandacht voor 

incidenten in den lande, en de gevallen die bekend zijn zijn vaak ernstig en hebben een grote impact 

op de slachtoffers (in het kader over vluchtelingen worden enkele incidenten genoemd die in Zeeland-

West-Brabant de media haalden). Uit enkele politieregistraties in de politie-eenheid blijkt dat de 

komst van statushouders inderdaad (hevige) weerstand bij buren kan oproepen.  

Melder geeft aan binnenkort te gaan verhuizen en dat er reeds bekend gemaakt is dat er 

vluchtelingen in haar woning komen. Bewoners uit de straat weten dit ook. Voordeur was nu 

beklad met racistische leuzen. Op de voordeur en kozijnen stonden met blauwe stift teksten 

geschreven als NO asil, NO IS en SS tekens. (registratie politie). 

                                                 
21 Transgenders worden in de Veiligheidsmonitor niet als aparte groep meegenomen. 
22 Hiermee worden vluchtelingen bedoeld die de asielprocedure doorlopen hebben en een verblijfsvergunning voor 5 jaar 
hebben gekregen. 
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Verder deed een woningbouwvereniging aangifte vanwege een vermoedelijk leegstaande woning die 

beklad was met hakenkruisen en teksten als ‘Geen asielzoekers erin’ en ‘Kom je hier wonen heb je een 

probleem.’ Daarnaast zijn er meerdere registraties waaruit blijkt dat protest zich ook rechtstreeks tot 

statushouders richtte, waaronder deze: 

Een Syrisch christelijk gezin ontvangt een getypte dreigbrief die in de brievenbus is gestopt, 

met de tekst "smerige varkens - rot op naar Syrië." Een poosje later worden er eieren tegen de 

ruit van de woning aangegooid. De aangever is bang dat iemand hen iets aan wil doen. 

(registratie politie) 

4.5.2.  Lhbt’s 

Uit een analyse van door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten in Zeeland-West-Brabant 

bleek dat incidenten gericht op lhbt’s zich vooral in hun eigen woonomgeving voordeden (Van Bon, 

2017). Onderzoek wees uit dat er specifieke groepen lhbt’s zijn die extra risico lopen om in hun 

woonomgeving slachtoffer te worden van discriminatie of een ander incident. Het gaat hierbij om de 

volgende subgroepen: transgenders (vooral degenen die nog in transitie zijn), mensen met een 

migratieachtergrond, schoolgaande of studerende jongeren en jongeren die nog ‘in de kast zitten’. 

Het zijn vooral de jongeren die relatief vaak pesten en discriminatie ervaren (Witte en Moors, 2014). 

In de registratiesystemen van politie en ADV’s zijn echter weinig incidenten terug te vinden specifiek 

op één van deze subgroepen te herleiden zijn. Registraties die we wel aantroffen betreffen onder 

meer een transgendervrouw en een homoseksuele asielzoeker die door respectievelijk een buurman 

en een groep jongeren uit de buurt worden gepest: 

Transgender (vrouw) woont samen met haar partner en wordt getreiterd door onderbuurman. 

Veroorzaker maakt haar uit voor idioot, spreekt haar aan als ‘hij’ en meent dat ‘hij’ niet goed 

is in zijn hoofd. (registratie politie) 

Melding door coach van slachtoffer. Hij is een homoseksuele asielzoeker en wordt al een lange 

tijd gepest door jongeren in de buurt. Deze jongeren zouden zich ophouden rondom de woning 

van slachtoffer. De jongeren bonzen op de ramen van de woning, gooien afval in de tuin en 

schelden slachtoffer uit, waardoor hij zich bedreigd voelt en niet meer naar buiten durft. 

(registratie politie) 

Witte en Moors (2014) constateerden al in het algemeen voor lhbt’s dat zij veel incidenten niet 

meldden, of pas na verregaande escalatie (Keuzenkamp, 2012, deed specifiek voor transgenders een 

soortgelijke constatering). Voor incidenten in de eigen woonplaats gold dit nog in versterkte mate. 

Degenen die zich wel tot een instantie hadden gewend bleken vaak teleurgesteld in hoe hun zaak was 

opgepakt. Het specifieke discriminatoire aspect van hun zaak, samenhangende met hun seksuele 

gerichtheid of genderidentiteit, zou in hun ogen onvoldoende serieus genomen zijn.  

4.6.  Grote impact op slachtoffers 

We weten uit onderzoek dat een conflictsituatie in de eigen buurt, al dan niet in de onmiddellijke 

nabijheid van de eigen woning, een grote impact kan hebben op slachtoffers. In vergelijking met 

slachtoffers van incidenten die elders plaatsvonden ervaart een groot aantal slachtoffers van 

conflicten in de woonomgeving serieuze emotionele problemen. Dit verband is het meest 

aantoonbaar bij geweldsdelicten. Wanneer lhbt’s vanwege hun seksuele gerichtheid of 

genderidentiteit (verbaal of fysiek) geweld ervaren in hun directe woonomgeving heeft dit een 
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vergrote impact op het slachtoffer, meer nog dan de impact die een geweldsmisdrijf per definitie 

heeft. Dit komt doordat het geweld gericht is op een wezenlijk persoonlijk kenmerk, het zich voordoet 

in de eigen woonomgeving waar een gevoel van veiligheid van groot belang is, en er vaak sprake is 

van een langdurige conflictsituatie (Witte en Moors, 2014). Waarschijnlijk geldt dit ook voor andere 

slachtoffers van discriminatoire geweldsincidenten.  

De impact die discriminatie in de eigen woonomgeving kan hebben, blijkt ook uit een aantal 

geregistreerde incidenten uit de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. We vinden onder meer een 

melding betreffende een mevrouw van Afghaanse afkomst die vanwege racistische pesterijen niet 

meer alleen thuis durft te zijn, en een aangifte van een vrouw die zich enkele jaren daarvoor tot de 

islam had bekeerd en regelmatig bedreigd en beledigd werd door haar buurvrouw. In de 

politierapportage over deze laatste zaak is te lezen:  

Aangeefster geeft aan zich genoodzaakt te voelen om te moeten verhuizen. Ze heeft door deze 

situatie ernstige slaapproblemen en psychisch veel klachten (angst- en stressverschijnselen). 

(registratie politie) 

Soms leken slachtoffers verhuizen naar een andere gemeente als enige uitweg te zien, zoals dit 

Syrische gezin dat regelmatig mikpunt was van pesterijen en bedreigingen: 

Het dochtertje van 4 heeft geen vriendinnen en de familie is bang voor mensen uit de buurt. Ze 

voelen zich niet veilig. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en de familie heeft naar 

meerdere gemeenten gebeld om hulp te vragen voor bijv. een urgentieverklaring om ergens 

anders te mogen wonen maar tot nu toe zonder resultaat. (registratie ADB Zeeland) 
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Bijlagen 

Bijlage 1. Toelichting op gebruikte bronnen en gegevens in dit rapport 

 

Deze bijlage bevat een toelichting op de bronnen waaruit voor dit rapport is geput. Daarbij wordt 

ingegaan op de aard van de informatie en de interpretatie van deze gegevens.23 

1. Klacht- en incidentregistraties 

In Nederland zijn er diverse officiële instanties die de taak hebben om meldingen, klachten, incidenten 

of zaken van discriminatie te registreren, zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het College 

voor de Rechten van de Mens, antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) en Meldpunt Internet 

Discriminatie (MiND). Daarnaast zijn er belangenorganisaties die discriminatieklachten registreren 

(bijv. COC, Transgender Netwerk Nederland, CIDI), organisaties die zich op een specifiek terrein richten 

(Meldpunt Discriminatie Internet (MDI)) en meer generieke klachtinstanties zoals de Nationale 

Ombudsman of de klachtcommissie van een instelling.  

In dit rapport zijn klacht- en incidentregistraties, voor zover regionaal beschikbaar, kwantitatief 

opgenomen. Daarnaast zijn enkele casusbeschrijvingen toegevoegd.  

Vergelijkbaarheid van klacht- en incidentregistraties 

De gegevens van instanties die klacht- en incidentregistraties over discriminatie bijhouden zijn niet 

gelijksoortig en kunnen daarom niet bij elkaar worden opgeteld. Instanties hebben verschillende 

uitgangspunten, taken en procedures en hun registraties zijn hierop ingericht. Dit betekent dat zij 

andere typen situaties registreren en andere categorieën hanteren in hun registratiesystemen. 

Daarnaast zijn er verschillen tussen de gebruikte definities van bepaalde termen en tussen 

registratieprotocollen. De informatie uit de verschillende hier gebruikte bronnen dient daarom als 

complementair te worden gezien. 

1.1 Meldingen en klachten bij een antidiscriminatievoorziening (ADV) 

Mensen die discriminatie hebben ervaren of hebben waargenomen kunnen hiervan melding maken 

of een klacht indienen bij een ADV. Sinds de introductie van de Wet Gemeentelijke 

Antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in 2009 dient elke gemeente zijn burgers toegang te bieden tot 

een ADV en de ontvangen meldingen jaarlijks te rapporteren aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties.  

Meldingen en klachten bij ADV's betreffen allerlei discriminatiegronden. Daarbij kan het zowel om 

gronden gaan die wettelijk zijn vastgelegd in het strafrecht of de gelijkebehandelingswetgeving 

(bijvoorbeeld ras of seksuele gerichtheid), als om gronden die niet in de wet zijn opgenomen (zoals 

uiterlijk). Meldingen kunnen betrekking hebben op een incident of situatie die tegen een persoon is 

gericht (de melder of iemand anders).Maar ook op een gebeurtenis die niet tegen specifieke personen 

is gericht, zoals een artikel in de media of een regeling die voor een bepaalde groepnadelig uitpakt. Bij 

de registratie van meldingen en klachten bij ADV's staat het perspectief van de melder centraal. Van 

                                                 
23Voor een uitgebreidere toelichting op discriminatiegegevens zie: Dinsbach, W. en Van Bon, S. (2012) Gegevens en 
informatie over discriminatie: Onderzoekmethodes en beschikbare bronnen in Nederland, Rotterdam: Art.1, 
kenniscentrum discriminatie Nederland. 
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de geregistreerde meldingen en klachten bij een ADV is niet per definitie juridisch of objectief 

aangetoond dat er sprake was van discriminatie. 

ADB Zeeland en RADAR registreren meldingen en klachten in het registratieprogramma LBA-net. Of 

Meldpunt Discriminatie Waalwijk en de gemeenten Woensdrecht, Drimmelen, Rucphen en 

Zunderthun meldingen en klachten registreren in een systeem is ons niet bekend. Alle klachten en 

meldingen bij ADB Zeeland en RADAR worden geregistreerd, tenzij onvoldoende gegevensbeschikbaar 

zijn. Klachten en meldingen bij ADB Zeeland, RADAR, Meldpunt Discriminatie Waalwijken de 

gemeenten Woensdrecht, Drimmelen, Rucphen en Zundert zijn in dit rapport opgeteld en onder de 

verzamelnaam 'meldingen' gebruikt in tabellen en grafieken. 

ADB Zeeland en RADAR screenen niet structureel, maar nemen wel waar dat er in 

personeelsadvertenties mogelijk discriminatie op grond van leeftijd of geslacht plaatsvindt. Indien een 

dergelijke advertentie discriminerende eisen bevat, wordt dit geregistreerd. In 2016 waren er geen 

registraties van eigen screening. In dit rapport zijn wel nieuwsberichten opgenomen over 

discriminatie-incidenten die in het werkgebied hebben plaatsgevonden. ADB Zeeland en RADAR 

registreren meldingen en klachten van inwoners in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, ook als 

de situatie waarop de melding betrekking heeft buiten die politie-eenheid plaatsvond. 

1.2 Incidenten geregistreerd door de politie 

Discriminatie kan strafbaar zijn. In het strafrecht komt discriminatie op twee manieren voor: enerzijds 

zijn er de specifieke discriminatieartikelen, waarin discriminatoire uitlatingen (137c t/m e Sr) en 

discriminerende uitsluiting strafbaar zijn gesteld (137g en 429quater Sr). Anderzijds kan er bij 

commune ('gewone') delicten (zoals mishandeling, brandstichting of bedreiging) sprake zijn van een 

discriminatoir aspect. Een mishandeling of brandstichting kan bijvoorbeeld gepleegd zijn met een 

discriminatoir motief. 

Slachtoffers, getuigen of mensen die weet hebben van een incident waarbij discriminatie in het spel 

was, kunnen hiervan melding of aangifte doen bij de politie. Ook kunnen politiefunctionarissen uit 

eigen beweging proces-verbaal opmaken, wanneer zij getuige of zelf slachtoffer van discriminatie zijn.  

Alle meldingen en aangiften die de politie ontvangt en die mogelijk discriminatie betreffen zoals 

vastgelegd in het strafrecht, worden in principe geregistreerd. De Aanwijzing Discriminatie van het 

Openbaar Ministerie verplicht de politie bovendien om alert te zijn op eventuele discriminatoire 

aspecten bij commune delicten en ook deze te registreren.24 Politieagenten registreren meldingen en 

aangiften in het bedrijfsprocessensysteem BVH.  

Sinds 2014 doorzoekt de politie de BVH landelijk naar incidenten met een (mogelijk) discriminatoir 

karakter, zodat hierover gerapporteerd kan worden. Dit wordt gedaan met behulp van een 

zoekprogramma dat, aan de hand een query (zoekopdracht), mogelijk relevante aangiften en 

meldingen uit de BVH haalt. Materiedeskundigen van de politie screenen het resultaat van deze query, 

om het kaf van het koren te scheiden. Niet elke zaak die met de query wordt gevonden heeft namelijk 

daadwerkelijk met discriminatie te maken. De discriminatiezaken worden door de 

materiedeskundigen van aanvullende informatie voorzien over de discriminatiegrond, locatie, de 

wijze van discriminatie en of het doelwit een werknemer met een publieke functie betrof. In 2016 zijn 

                                                 
24Openbaar Ministerie (2007, 2011) Aanwijzing Discriminatie, zie: 
www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@155214/aanwijzing/. 
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ten opzichte van 2015 enkele verbeteringen doorgevoerd, zo was er over de incidenten van 2015 nog 

geen locatie bekend. 

Definitie van een discriminatie-incident zoals geregistreerd door de politie: Een in BVH geregistreerd 

voorval waarbij bepaalde (combinaties van) woorden in de beschrijving voorkomen die kunnen wijzen 

op een discriminatiefeit of een discriminatoir aspect, of waarbij door agenten een aantekening van 

discriminatie (met behulp van een specifieke code) is gemaakt, en waarvan door materiedeskundigen 

is vastgesteld dat: In de beschrijving van het voorval een uitlating of gedraging is opgenomen die raakt 

aan één van de discriminatiegronden uit het Wetboek van Strafrecht: ras (in dit rapport ‘herkomst’ 

genoemd 3 ), geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid en handicap. En die 

(mogelijk) de bestanddelen van art. 137c t/m 137g of 429quater Sr, dan wel de bestanddelen van een 

commuun delict, vervult. Het kan gaan om een (mogelijk) discriminerende uitlating of discriminerende 

uitsluiting, of om een ander misdrijf (bijvoorbeeld een mishandeling, bedreiging of vernieling) waarbij 

uit aangetroffen woorden in de registraties van deze incidenten blijkt dat er mogelijk sprake is van een 

discriminatoir aspect. Het kan echter ook gaan om een discriminatoir incident dat zich afspeelde in de 

context van een ander incident en daar feitelijk niet aan gerelateerd hoeft te zijn.25 

Vanwege het belang van de publieke taak voor de samenleving heeft de overheid speciale aandacht 

voor deze categorie werknemers en het tegengaan van agressie en geweld jegens hen (zie de 

Eenduidige Landelijke Afspraken, ELA). In dit rapport wordt daarom apart gerapporteerd over de door 

de politie geregistreerde discriminatie-incidenten tegen werknemers met een publieke taak.  

1.3 Verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens  

Mensen die discriminatie hebben ervaren op school of bijvoorbeeld op hun werk, kunnen het College 

voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling) verzoeken om een 

oordeel uit te spreken over de kwestie. Het College is bevoegd om situaties te toetsen aan de 

gelijkebehandelingswetgeving. Dit betekent dat de situatie waarover een oordeel wordt gevraagd 

betrekking moet hebben op de discriminatieterreinen en -gronden die in deze wetgeving zijn 

opgenomen. Als het College de klacht mag behandelenwordt een onderzoek gestart, waarna een 

zitting volgt en het College uitspraak doeten bepaalt of er al dan niet sprake is van discriminatie (zie 

ook paragraaf 2 van deze bijlage). Soms komt het niet tot een zitting, bijvoorbeeld omdat er 

bemiddeling plaatsvindt of omdat een verzoeker het verzoek intrekt. Alle verzoeken die het College 

ontvangt worden geregistreerd. Het College rapporteert hierover in het jaarverslag.  

Overzichten van de instroom van verzoeken om een oordeel, die zijn ingediend door bewoners van  

Zeeland-West-Brabant, en de daarbij door het College uitgesproken oordelen zijn door het College ter 

beschikking gesteld voor dit rapport.  

ADB Zeeland en RADAR zijn verantwoordelijk voor de interpretatie van en teksten over de regionale 

data die door het College zijn aangeleverd. 

2. Juridisch getoetste situaties 

Een klein deel van alle discriminatie-ervaringen die ergens zijn gemeld wordt juridisch getoetst. Dat 

wil zeggen dat door een bevoegde instantie wordt vastgesteld of discriminatie in juridische zin heeft 

                                                 
25Overgenomen uit Bon, S. van, & Mink, I. (2016). Discriminatiecijfers in 2015. Een rapport over registraties van 
discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in 
Nederland. Rotterdam: Art.1. 
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plaatsgevonden. In Nederland is het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie 

Gelijke Behandeling) bevoegd om te toetsen of er sprake is van wettelijk verboden onderscheid op 

basis van de gelijkebehandelingswetgeving. In zijn jaarverslag rapporteert het College over de 

oordelen die in het voorliggende jaar zijn uitgesproken. Ten behoeve van dit rapport heeft het College 

een overzicht beschikbaar gesteld van uitgesproken oordelen waarbij de verzoekers inwoners van 

Zeeland-West-Brabant zijn.  

Ook rechters kunnen zaken toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving of het strafrecht en 

beoordelen of discriminatie in juridische zin heeft plaatsgevonden. Gegevens hierover zijn vooralsnog 

echter niet regionaal beschikbaar. 
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BIJLAGE 2.  De tabellen 

1. Omvang van gemelde discriminatie-ervaringen in Zeeland-West-Brabant  

 

Tabel 1 Aantal klachten, meldingen en registraties van discriminatie per jaar 

 2015 2016 

ADB Zeeland, RADAR en andere adv’s, klachten/meldingen 302 289 

Politie, geregistreerde discriminatie-incidenten (politie-eenheid 
Zeeland-West-Brabant)26 

633 298 

Politie, geregistreerde discriminatie-incidenten tegen 
werknemers met een publieke taak (politie-eenheid Zeeland-
West-Brabant) 

123 98 

College voor de Rechten van de Mens, instroom verzoeken om 
oordeel 

- 33 

 

2. Cijfers ADB Zeeland, RADAR en andere adv’s 

 

Tabel 2a Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar discriminatiegrond27 

 2015 2016 

Antisemitisme28 2 5 

Arbeidscontract 4 1 

Arbeidsduur 1 1 

Burgerlijke staat 3 0 

Geslacht 27 33 

Godsdienst 22 16 

Waarvan islam29 15 7 

Handicap/chronische 
ziekte 

34 29 

Leeftijd 33 42 

Levensovertuiging 0 1 

Nationaliteit 12 10 

Politieke gezindheid 3 1 

                                                 
26 In 2015 zijn door een systeemfout in de laatste drie maanden van het jaar niet alle documenten uit de BVH gescreend. 
Omdat wel bekend was hoeveel documenten uit de BVH gescreend hadden moeten worden, is voor de laatste drie 
maanden van 2015 een correctiefactor toegepast aan de hand van het aantal documenten dat wel was gescreend en het 
aantal discriminatieregistraties dat dit had opgeleverd. In dit rapport zijn de ongecorrigeerde aantallen gebruikt, tenzij 
anders is aangegeven.  
27 Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal meldingen/klachten/registraties. Eén melding kan 
namelijk over discriminatie op meerdere gronden gaan, waardoor er verschillen ontstaan tussen het totaal in deze tabel en 
het totaal in tabel 1. 
28 Antisemitische incidenten vallen juridisch gezien onder discriminatie op grond van herkomst en/of onder discriminatie 
op grond van godsdienst. Omdat dit onderscheid bij de registratie lastig is te maken, is ervoor gekozen om antisemitisme 
apart weer te geven. In het rapport ‘Jaarrapport Discriminatie 2015. Over discriminatie in de politie-eenheid Zeeland en 
West-Brabant’ werden registraties met betrekking tot joden nog opgenomen in de categorieën ras of godsdienst. Omwille 
van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2015 hier volgens de nieuwe benadering weergegeven. 
29 Voor discriminatie van moslims is in de maatschappij en politiek in toenemende mate aandacht. Gezien de stijging van 
het aantal registraties en omdat zo’n groot deel van de incidenten met de discriminatiegrond godsdienst betrekking heeft 
op het islamitische geloof is dit deel van de incidenten apart inzichtelijk gemaakt. 
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Ras 134 114 

Seksuele gerichtheid 12 14 

Overige (niet-
wettelijke) gronden 

37 44 

Onbekend 1 2 

Totaal 325 313 
 

Tabel 2b Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar wijze van discriminatie30 

 2015 2016 

Bedreiging 5 5 

Geweld 7 1 

Omstreden behandeling 194 194 

Vijandige bejegening 100 80 

Overig 8 15 

Onbekend/n.v.t. 1 2 

Totaal 315 297 
 

Tabel 2c Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar terrein31 

 2015 2016 

Arbeidsmarkt 97 68 

Buurt/wijk 24 25 

Collectieve voorzieningen 47 49 

Commerciële dienstverlening 32 23 

Horeca/amusement 10 19 

Huisvesting 8 8 

Media en reclame 15 8 

Onderwijs 19 10 

Openbare ruimte 7 11 

Politie/OM/VD 11 12 

Privésfeer 9 8 

Publieke/politieke opinie 9 20 

Sport en recreatie 8 12 

Overig 12 17 

Onbekend/n.v.t. 1 2 

Totaal 309 292 
 

Tabel 2d Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar werkwijze32 

 2015 2016 

                                                 
30Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal meldingen/klachten/registraties. Eén melding kan 
namelijk over discriminatie op meerdere wijzen gaan, waardoor er verschillen ontstaan tussen het totaal in deze tabel en 
het totaal in tabel 1. 
31Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal meldingen/klachten/registraties. Eén melding kan 
namelijk over discriminatie op meerdere terreinen gaan, waardoor er verschillen ontstaan tussen het totaal in deze tabel 
en het totaal in tabel 1. 
32Per klacht en/of melding kunnen meerdere wijzen van klachtbehandeling worden toegepast en geregistreerd. Daarbij kan 
de wijze van klachtbehandeling niet of niet volledig ingevuld zijn voor de op het moment van rapportage nog lopende 
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(Alleen) registratie 118 64 

Advies/informatie 179 180 

Beïnvloeding beleid 11 14 

Bemiddeling 19 34 

Bijstaan in procedures 7 16 

Doorverwijzing 28 20 

Eigen onderzoek ADV 2 0 

Overig 9 9 

Onbekend 0 9 

Totaal 373 346 
 

Tabel 2e Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar gemeente en naar aantal per 

1.000 inwoners33 

 
 
 

 
Aantal 

inwoners34 

 
Aantal klachten en meldingen 

ADV('s) 

 
Aantal klachten en meldingen 

ADV('s) per 1.000 inwoners 

  2015 2016 2015 2016 

Aalburg 12922 2 1 0,15 0.08 

Alphen-Chaam 9753 1 0 0,10 0 

Baarle-Nassau 6599 1 1 0,15 0.15 

Bergen op Zoom 66320 13 14 0,20 0.21 

Borsele 22568 4 1 0,18 0.04 

Breda 180937 45 57 0,25 0.32 

Dongen 25395 1 3 0,04 0.12 

Drimmelen 26703 1 1 0,04 0.04 

Etten-Leur 42503 10 9 0,23 0.21 

Geertruidenberg 21574 3 3 0,14 0.14 

Gilze-Rijen 26065 1 3 0,04 0.12 

Goes 37153 21 15 0,57 0.40 

Goirle 23014 2 3 0,09 0.13 

Halderberge 29484 4 3 0,14 0.10 

Hilvarenbeek 15042 2 0 0,13 0 

Hulst 27360 7 10 0,26 0.37 

Kapelle 12545 1 3 0,08 0.24 

Loon op Zand 22960     

Middelburg 47613 17 17 0,35 0.36 

Moerdijk 36816 4 3 0,11 0.08 

Noord-Beveland 7433 2 2 0,27 0.27 

Oisterwijk 25732 1 2 0,04 0.08 

Oosterhout 53793 12 5 0,22 0.09 

Reimerswaal 22058 3 4 0,14 0.18 

Roosendaal 76874 12 17 0,16 0.22 

Rucphen 22233 0 0 0 0 
                                                 
klachten. Het totale aantal geregistreerde werkwijzen van klachtbehandeling kan om die redenen dan ook afwijken van het 
totale aantal klachten. 
33Dit getal komt overeen met het totaal waarover per gemeente is gerapporteerd in het Wga-formulier. Dit betekent dat 
het meldingen betreft van inwoners van de gemeenten en/of meldingen van voorvallen die zich in de gemeente 
afspeelden. 
34Aantal inwoners op 1 januari 2015 (Bron: CBS Statline). 
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Schouwen-
Duiveland 

33821 6 7 0,18 0.21 

Sluis 23747 5 4 0,21 0.17 

Steenbergen 23638 8 0 0,34 0 

Terneuzen 54577 8 16 0,15 0.29 

Tholen 25440 3 4 0,12 0.16 

Tilburg 211648 71 60 0,34 0.28 

Veere 21926 5 3 0,23 0.14 

Vlissingen 44485 9 20 0,20 0.45 

Waalwijk 46713 22 8 0,47 0.17 

Werkendam 26452 4 5 0,15 0.19 

Woensdrecht 21644 0 0 0 0 

Woudrichem 14388 2 2 0,14 0.14 

Zundert 21363  1  0.05 
 

Tabel 2e.1 Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar gemeente en naar discriminatiegrond, 

201635 

 A
n

ti
se

m
it

is
m

e 

A
rb

ei
d

sc
o

n
tr

ac
t 

A
rb

ei
d

sd
u

u
r 

B
u

rg
er

lij
ke

 s
ta

at
 

G
es

la
ch

t 

G
o

d
sd

ie
n

st
 

 (W
a

a
rv

a
n

 is
la

m
) 

H
an

d
ic

ap
 

Le
e

ft
ijd

 

Le
ve

n
so

ve
rt

u
ig

in
g 

N
at

io
n

al
it

e
it

 

P
o

lit
ie

ke
 g

ez
in

d
h

ei
d

 

R
as

 

Se
ks

u
el

e 
ge

ri
ch

th
ei

d
  

N
ie

t-
w

et
te

lij
ke

  

O
n

b
ek

en
d

  

Aalburg            1    

Alphen-Chaam                

Baarle-Nassau              1  

Bergen op Zoom      1 1 2    4 1 5  

Borsele        1        

Breda 2    11 6(1) 6 7    21 4 9  

Dongen 1           2    

Drimmelen     1   1        

Etten-Leur      1(1) 2 2    4 1   

Geertruidenberg            3    

Gilze-Rijen            3    

Goes     3 1 5     3  3  

Goirle     1   1    1    

Halderberge        1    1  1  

Hilvarenbeek                

Hulst 1      2 2    2  1  

Kapelle        1  1    1  

Loon op Zand                

Middelburg     2 1 1 2  2  6  3  

Moerdijk        1    1  1  

Noord-Beveland        1    1    
                                                 
35In deze tabel is het totaal aantal meldingen opgenomen zoals dat bekend is bij de ADV’s in politie-eenheid Zeeland-West-
Brabant. Dit betekent dat het meldingen betreft van inwoners van de gemeenten en/of meldingen van voorvallen die zich 
in de gemeente afspeelden. 
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Oisterwijk        2        

Oosterhout        1    2  2  

Reimerswaal     1       1 1 1  

Roosendaal     2 1(1) 1 1    10  3  

Rucphen                

Schouwen-
Duivenland 

    1       4 1   

Sluis          2  1  1  

Steenbergen                

Terneuzen      1  1 2  1 1 9  1  

Tholen            4    

Tilburg   1 1 8 3(1) 7 10  1  22 5 7  

Veere       1 1      1  

Vlissingen      2 1 3 1 1  10  3  

Waalwijk     1  1 1    3   2 

Werkendam            3 2   

Woensdrecht                

Woudrichem            1    

Zundert          1      
 

Tabel 2e.2 Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar gemeente en naar terrein, 

201636 
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Aalburg           1     

Alphen-Chaam                

Baarle-Nassau             1   

Bergen op Zoom 2 2     1 1  1 2 1 2  2 

Borsele 1               

Breda 1
4 

1 7 4 9 3   3 1  4 6 5  

Dongen                

Drimmelen 1               

Etten-Leur 3  1 1  1 1  2       

Geertruidenberg 1  1         1    

Gilze-Rijen  1 1  1     1      

                                                 
36In deze tabel is het totaal aantal meldingen opgenomen zoals dat bekend is bij de ADV’s in politie-eenheid Zeeland-West-
Brabant. Dit betekent dat het meldingen betreft van inwoners van de gemeenten en/of meldingen van voorvallen die zich 
in de gemeente afspeelden. 
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Goes 2 1 5 2 1    1 1 1     

Goirle 1       1   1     

Halderberge 1    1    1       

Hilvarenbeek                

Hulst 2 1 1 1     1    1 1  

Kapelle 1  1         1    

Loon op Zand                

Middelburg 2 3 5    1 1  3 1 1  1  

Moerdijk 1  1 1            

Noord-Beveland 2               

Oisterwijk 2               

Oosterhout 2  3   1          

Reimerswaal 1   1        1  1  

Roosendaal 2 3 4 3       1 3  1  

Rucphen                

Schouwen-
Duivenland 

  1 1   1 1  1      

Sluis  1  1  1    1      

Steenbergen                

Terneuzen  5  4 2 1  1 1  1  1    

Tholen   2      1   1    

Tilburg 2
1 

9 4 6 7 1 1 3    2 1 4  

Veere   1   1  1        

Vlissingen 2 1 7  1  1 1 2 1  1 1   

Waalwijk 4     1      1   2 

Werkendam  3          2    

Woensdrecht                

Woudrichem   1          1   

Zundert 1               
 

Tabel 2e.3 Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar gemeente en naar wijze van 

discriminatie, 201637 
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Aalburg    1   

Alphen-Chaam       

Baarle-Nassau   1    

                                                 
37In deze tabel is het totaal aantal meldingen opgenomen zoals dat bekend is bij de ADV’s in politie-eenheid Zeeland-West-
Brabant. Dit betekent dat het meldingen betreft van inwoners van de gemeenten en/of meldingen van voorvallen die zich 
in de gemeente afspeelden. 
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Bergen op Zoom  1 9 4   

Borsele   1    

Breda 1  46 8 2  

Dongen   2 1   

Drimmelen   1    

Etten-Leur   4 5   

Geertruidenberg   2 1   

Gilze-Rijen   2 1   

Goes   11 3   

Goirle   2 1   

Halderberge   2 1   

Hilvarenbeek       

Hulst   6 2   

Kapelle   2 1   

Loon op Zand       

Middelburg 1  10 7   

Moerdijk   1 1   

Noord-Beveland   1 1   

Oisterwijk   2    

Oosterhout   4 1   

Reimerswaal   2 2   

Roosendaal   12 5   

Rucphen       

Schouwen-
Duivenland 

  3 3   

Sluis 1  2 2   

Steenbergen       

Terneuzen    12 6   

Tholen   2 2   

Tilburg 1  41 14 4  

Veere   2  1  

Vlissingen  1 11 4 2  

Waalwijk   6   2 

Werkendam 1   5   

Woensdrecht       

Woudrichem   2    

Zundert   1    
 

Tabel 2e.4 Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland, RADAR en andere ADV’s, naar gemeente en naar 

werkwijze, 201638 

                                                 
38In deze tabel is het totaal aantal meldingen opgenomen zoals dat bekend is bij de ADV’s in politie-eenheid Zeeland-West-
Brabant. Dit betekent dat het meldingen betreft van inwoners van de gemeenten en/of meldingen van voorvallen die zich 
in de gemeente afspeelden. 
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Aalburg  1    1    

Alphen-Chaam          

Baarle-Nassau  1        

Bergen op Zoom 3 10 2 1  3  1  

Borsele    1      

Breda 12 41  3 2 6    

Dongen  2  2  1    

Drimmelen  1        

Etten-Leur 1 7      1  

Geertruidenberg  3  1      

Gilze-Rijen 1 2 1 1      

Goes 2 9 2 2      

Goirle 2 1        

Halderberge 1 2      1  

Hilvarenbeek          

Hulst 4 4 1  1     

Kapelle  1  2      

Loon op Zand          

Middelburg 3 6 1 6 4     

Moerdijk  3        

Noord-Beveland    2      

Oisterwijk 1 1        

Oosterhout 2 3        

Reimerswaal 3   1      

Roosendaal 2 14 1  1 1    

Rucphen          

Schouwen-
Duivenland 

 3 1 1      

Sluis 1 1  2      

Steenbergen          

Terneuzen  6 5  2 3     

Tholen 3 2        

Tilburg 6 42 5 5 3 8  4  

Veere  2   1     

Vlissingen 8 8  1 1     

Waalwijk         8 

Werkendam 2 4      2  

Woensdrecht          

Woudrichem 1 1  1      

Zundert         1 



 

48 
 

 

Tabel 2f Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland en RADAR, naar discriminatiegrond en terrein, 201639 
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Arbeidsmarkt 1 1 0 9 3 5 26 0 0 0 18 2 3 0 

Buurt/wijk 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 15 3 4 0 

Collectieve voorzieningen 0 0 0 3 0 8 6 0 4 0 20 0 10 0 

Commerciële dienstverlening 0 0 0 2 0 4 5 0 3 0 5 1 4 0 

Horeca/amusement 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 9 0 6 0 

Huisvesting 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 

Media en reclame 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 

Onderwijs 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 5 1 1 0 

Openbare ruimte 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 7 1 1 0 

Politie/OM/VD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 2 0 

Privésfeer 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 

Publieke/politieke opinie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 12 3 3 0 

Sport en recreatie 0 0 0 5 6 1 0 0 0 0 2 0 3 0 

Overig 0 0 0 5 0 3 2 0 0 0 4 1 4 0 

Onbekend/n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 1 1 0 31 16 28 40 1 9 1 117 14 45 0 

 

Tabel 2g Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland en RADAR, naar wijze van discriminatie en 

discriminatiegrond, 201640 
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Bedreiging 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Geweld 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Omstreden 
behandeling 

1 1 0 25 8 23 37 0 9 0 62 3 31 0 

Vijandige bejegening 0 0 0 5 7 5 1 0 0 1 48 10 9 0 

Overig 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 7 1 5 0 

                                                 
39 In deze tabel ontbreekt informatie over de meldingen die geregistreerd zijn bij Meldpunt Discriminatie Waalwijk en de 
gemeenten Woensdrecht, Drimmelen, Rucphen en Zundert. 
40 In deze tabel ontbreekt informatie over de meldingen die geregistreerd zijn bij Meldpunt Discriminatie Waalwijk en de 
gemeenten Woensdrecht, Drimmelen, Rucphen en Zundert. 
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Onbekend/n.v.t. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 1 1 0 31 16 28 40 1 9 1 122 14 45 0 

 

Tabel 2h Aantal klachten/meldingen ADB Zeeland en RADAR, naar wijze van discriminatie en terrein, 201641 
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 Arbeidsmarkt 0 0 48 13 1 0 

 Buurt/wijk 4 0 0 24 1 0  

 

Collectieve 
voorzieningen 

0 0 46 4 1 0 

 

 

Commerciële 
dienstverlening 

0 0 19 3 1 0 

 

 Horeca/amusement 0 0 19 0 0 0  

 Huisvesting 0 0 6 0 1 0  

 Media en reclame 0 0 2 5 1 0  

 Onderwijs 0 0 6 3 1 0  

 Openbare ruimte 0 1 1 9 0 0  

 Politie/OM/VD 0 0 10 3 1 0  

 Privésfeer 0 0 3 5 0 0  

 Publieke/politieke opinie 1 0 3 10 5 0  

 Sport en recreatie 0 0 12 0 0 0  

 Overig 0 0 12 3 2 0  

 Onbekend/n.v.t. 0 0 0 0 0 0  

 Totaal 5 1 187 82 15 0  
 

 

3. Cijfers Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 

Tabel 3a Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar discriminatiegrond42 

  2015 2016 

Antisemitisme43 27 12 

                                                 
41 In deze tabel ontbreekt informatie over de meldingen die geregistreerd zijn bij Meldpunt Discriminatie Waalwijk en de 
gemeenten Woensdrecht, Drimmelen, Rucphen en Zundert. 
42Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere gronden gaan en dat verklaart het verschil. 
43 Antisemitische incidenten vallen juridisch gezien onder discriminatie op grond van herkomst en/of onder discriminatie 
op grond van godsdienst. Omdat dit onderscheid bij de registratie lastig is te maken, is ervoor gekozen om antisemitisme 
apart weer te geven. In het rapport ‘Jaarrapport Discriminatie 2015. Over discriminatie in de politie-eenheid Zeeland en 
West-Brabant’ werden registraties met betrekking tot joden nog opgenomen in de categorieën ras of godsdienst. Omwille 
van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2015 hier volgens de nieuwe benadering weergegeven. 
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Geslacht 14 0 

Godsdienst 43 25 

Waarvan islam44 37 22 

Handicap 9 0 

Levensovertuiging 2 0 

Ras 187 107 

Seksuele gerichtheid 320 92 

Onbekend 55 63 

Overig 3 0 

Totaal 659 299 

 

Tabel 3a.2 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten tegen werknemer publieke functie (2015), naar 

discriminatiegrond45 

  2015 2016 

Antisemitisme 2 0 

Geslacht 3 0 

Godsdienst 2 0 

Waarvan islam 2 0 

Handicap 0 0 

Levensovertuiging 0 0 

Ras 9 26 

Seksuele gerichtheid 107 71 

Onbekend 0 1 

Overig 0 0 

Totaal 123 98 

 

Tabel 3b Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar wijze van discriminatie46 

  2015 2016 

Bedreiging 33 0 

Belediging 497 229 

Mishandeling 31 15 

Opruiing 5 3 

Uitsluiting 18 0 

Vernieling/bekladding 73 51 

Onbekend 0 2 

                                                 
44 Voor discriminatie van moslims is in de maatschappij en politiek in toenemende mate aandacht. Gezien de stijging van 
het aantal registraties en omdat zo’n groot deel van de incidenten met de discriminatiegrond godsdienst betrekking heeft 
op het islamitische geloof is dit deel van de incidenten apart inzichtelijk gemaakt. 
45 Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere gronden gaan en dat verklaart het verschil. 
46Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere wijzen gaan en dat verklaart het verschil. 
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Overig 5 0 

Totaal 662 300 

 

Tabel 3b.2 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten tegen werknemer publieke functie, naar wijze van 

discriminatie47 

  2015 2016 

Bedreiging 0 0 

Belediging 122 96 

Mishandeling 0 2 

Opruiing 0 0 

Uitsluiting 0 0 

Vernieling/bekladding 1 0 

Onbekend 0 0 

Overig 0 0 

Totaal 123 98 

 

Tabel 3c Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar locatie48 

  2015 2016 

Commerciële dienstverlening 
(o.a. winkel) 

- 10 

School/schoolgerelateerd - 15 

Social media - 47 

Sportcomplex (tijdens of in relatie 
tot sportbeoefening) 

- 2 

Werksituatie/werkgerelateerd - 11 

Directe woonomgeving (binnen 
en buiten) 

- 88 

Gebedshuis (kerk, moskee, 
synagoge e.d.) 

- 2 

HOP (homo-ontmoetingsplaats) - 0 

Horeca/festival/uitgaan - 9 

Openbaar vervoer (incl. halte en 
station) 

- 2 

Openbare weg/verkeer - 0 

Openbare weg - 110 

Overige/Onbekend/Niet van 
toepassing 

- 2 

Totaal - 298 

 

                                                 
47Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere wijzen gaan en dat verklaart het verschil. 
48In 2015 was niet bekend op welk type locatie discriminatie-incidenten plaatsvonden. 
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Tabel 3c.2 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten tegen werknemer publieke functie, naar locatie49 

  2015 2016 

Commerciële dienstverlening 
(o.a. winkel) 

- 0 

School/schoolgerelateerd - 0 

Social media  4 

Sportcomplex (tijdens of in relatie 
tot sportbeoefening) 

- 2 

Werksituatie/werkgerelateerd - 25 

Directe woonomgeving (binnen 
en buiten) 

- 5 

Gebedshuis (kerk, moskee, 
synagoge e.d.) 

- 0 

HOP (homo-ontmoetingsplaats) - 0 

Horeca/festival/uitgaan - 7 

Openbaar vervoer (incl. halte en 
station) 

- 7 

Openbare weg/verkeer - 0 

Openbare weg - 48 

Overige/Onbekend/Niet van 
toepassing 

- 0 

Totaal - 98 

 

Tabel 3d Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar gemeente (over incidenten 
die zich afspeelden in een gemeente) en naar aantal per 1.000 inwoners 

        

Aantal 
inwoners50 

Aantal 
geregistreerde 
discriminatie-

incidenten politie 

Aantal 
geregistreerde 
discriminatie-

incidenten politie 
per 1.000 inwoners    

  
 

2015 2016 2015 2016 

Aalburg 12922 2 0 0,15 0 

Alphen-Chaam 9753 0 0 0 0 

Baarle-Nassau 6599 3 0 0,46 0 

Bergen op Zoom 66320 45 12 0,68 0,18 

Borsele 22568 0 3 0 0,13 

Breda 180937 105 51 0,58 0,28 

Dongen 25395 9 8 0,35 0,32 

Drimmelen 26703 2 2 0,07 0,07 

Etten-Leur 42503 13 6 0,31 0,14 

                                                 
49 In 2015 was niet bekend op welk type locatie discriminatie-incidenten plaatsvonden. 
50 Aantal inwoners op 1 januari 2015 (Bron: CBS Statline).  
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Geertruidenberg 21574 11 4 0,51 0,19 

Gilze-Rijen 26065 9 2 0,35 0,08 

Goes 37153 35 10 0,94 0,27 

Goirle 23014 9 2 0,39 0,09 

Halderberge 29484 12 5 0,41 0,17 

Hilvarenbeek 15042 2 0 0,13 0 

Hulst 27360 15 10 0,55 0,37 

Kapelle 12545 0 0 0 0 

Loon op Zand 22960 4 1 0,17 0,04 

Middelburg 47613 17 9 0,36 0,19 

Moerdijk 36816 5 3 0,14 0,08 

Noord-Beveland 7433 0 2 0 0,27 

Oisterwijk 25732 5 4 0,19 0,16 

Oosterhout 53793 11 16 0,20 0,30 

Reimerswaal 22058 6 2 0,27 0,09 

Roosendaal 76874 42 19 0,55 0,25 

Rucphen 22233 7 0 0,31 0 

Schouwen-Duiveland 33821 11 3 0,33 0,09 

Sluis 23747 8 3 0,34 0,13 

Steenbergen 23638 9 0 0,38 0 

Terneuzen 54577 29 15 0,53 0,27 

Tholen 25440 2 3 0,08 0,12 

Tilburg 211648 137 67 0,65 0,32 

Veere 21926 6 3 0,27 0,14 

Vlissingen 44485 15 3 0,34 0,07 

Waalwijk 46713 13 17 0,28 0,36 

Werkendam 26452 17 3 0,64 0,11 

Woensdrecht 21644 10 5 0,46 0,23 

Woudrichem 14388 2 2 0,14 0,14 

Zundert 21363 5 1 0,23 0,05 

 

Tabel 3d.2 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten tegen werknemer publieke functie, naar gemeente 

(over incidenten die zich afspeelden in een gemeente) en naar aantal per 1.000 inwoners 

 

Aantal 
inwoners51 

Aantal 
geregistreerde 
discriminatie-

incidenten politie 

Aantal geregistreerde 
discriminatie-incidenten 

politie per 1.000 
inwoners 

  
 

2015 2016 2015 2016 

Aalburg 12922 - 0 - 0 

Alphen-Chaam 9753 - 0 - 0 

                                                 
51Aantal inwoners op 1 januari 2015 (Bron: CBS Statline). 
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Baarle-Nassau 6599 - 0 - 0 

Bergen op Zoom 66320 - 8 - 0,12 

Borsele 22568 - 0 - 0 

Breda 180937 - 22 - 0,12 

Dongen 25395 - 0 - 0 

Drimmelen 26703 - 1 - 0,04 

Etten-Leur 42503 - 3 - 0,07 

Geertruidenberg 21574 - 0 - 0 

Gilze-Rijen 26065 - 1 - 0,04 

Goes 37153 - 7 - 0,19 

Goirle 23014 - 0 - 0 

Halderberge 29484 - 0 - 0 

Hilvarenbeek 15042 - 1 - 0,07 

Hulst 27360 - 3 - 0,11 

Kapelle 12545 - 0 - 0 

Loon op Zand 22960 - 0 - 0 

Middelburg 47613 - 6 - 0,13 

Moerdijk 36816 - 0 - 0 

Noord-Beveland 7433 - 2 - 0,27 

Oisterwijk 25732 - 1 - 0,04 

Oosterhout 53793 - 4 - 0,07 

Reimerswaal 22058 - 0 - 0 

Roosendaal 76874 - 8 - 0,10 

Rucphen 22233 - 0 - 0 

Schouwen-Duiveland 33821 - 1 - 0,03 

Sluis 23747 - 0 - 0 

Steenbergen 23638 - 0 - 0 

Terneuzen 54577 - 3 - 0,05 

Tholen 25440 - 0 - 0 

Tilburg 211648 - 20 - 0,09 

Veere 21926 - 0 - 0 

Vlissingen 44485 - 4 - 0,09 

Waalwijk 46713 - 1 - 0,02 

Werkendam 26452 - 0 - 0 

Woensdrecht 21644 - 1 - 0,05 

Woudrichem 14388 - 0 - 0 

Zundert 21363 - 1 - 0,05 
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Tabel 3e Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar gemeente en naar discriminatiegrond52 
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Aalburg          

Alphen-Chaam          

Baarle-Nassau          

Bergen op Zoom      6 6   

Borsele 1     1  1  

Breda 4  4 (3)   15 20 8  

Dongen       7 1  

Drimmelen       1 1  

Etten-Leur 1  1 (1)    4   

Geertruidenberg   1   1  3  

Gilze-Rijen       1 1  

Goes      2 5 3  

Goirle      2    

Halderberge   1 (1)     4  

Hilvarenbeek          

Hulst   1 (1)    3 6  

Kapelle          

Loon op Zand 1         

Middelburg   2 (2)     4  

Moerdijk      1  2  

Noord-Beveland       2   

Oisterwijk      3 1   

Oosterhout 1  1 (1)   6 4 4  

Reimerswaal      2    

Roosendaal 2  2 (2)   8 4 3  

Rucphen          

Schouwen-
Duiveland 

  
 

  3    

Sluis      1 2   

Steenbergen          

Terneuzen   6 (6)   3 5 1  

Tholen      2 1   

Tilburg 1  4 (4)   34 12 16  

Veere       3   

Vlissingen 1  1 (1)    1   

Waalwijk      13 2 2  

Werkendam   1    2   

Woensdrecht      3 2   

Woudrichem      1 1   
                                                 
52Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere gronden gaan en dat verklaart het verschil. 
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Zundert        1  
 

Tabel 3e2 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar gemeente en naar wijze van 

discriminatie53 
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Aalburg         

Alphen-Chaam         

Baarle-Nassau         

Bergen op Zoom  10 2      

Borsele  2    1   

Breda  41 3   7   

Dongen  7    1   

Drimmelen  1    1   

Etten-Leur  6       

Geertruidenberg  2  1  2   

Gilze-Rijen  1 1      

Goes  6 1   2 1  

Goirle  2       

Halderberge  4    1   

Hilvarenbeek         

Hulst   5    5   

Kapelle         

Loon op Zand  1  1     

Middelburg  6    3   

Moerdijk  1    2   

Noord-Beveland  2       

Oisterwijk  4       

Oosterhout  11 1   4   

Reimerswaal  2       

Roosendaal  16    3   

Rucphen         

Schouwen-Duiveland  2 1      

Sluis  33       

Steenbergen         

Terneuzen  13    2   

Tholen  3       

Tilburg  49 4 1  13   

Veere  3       

Vlissingen  3       

                                                 
53Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere wijzen gaan en dat verklaart het verschil. 
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Waalwijk  13 2   1 1  

Werkendam  3       

Woensdrecht  5       

Woudrichem  2       

Zundert      1   
 

Tabel 3e3 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar gemeente en naar locatie 
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Aalburg              

Alphen-Chaam              

Baarle-Nassau              

Bergen op Zoom 1 1 2 1 1      6   

Borsele   2   1        

Breda  1 8  1 19 1  5  16   

Dongen   3  1 3     1   

Drimmelen  1    1        

Etten-Leur 1    1 1    1 2   

Geertruidenberg   1   2     1   

Gilze-Rijen      2        

Goes 1     5     3  1 

Goire 1  1           

Halderberge  2    3        

Hilvarenbeek              

Hulst   1   4     5   

Kapelle              

Loon op Zand   1           

Middelburg  1 1  2 3     2   

Moerdijk   1   1     1   

Noord-Beveland      2        

Oisterwijk     1 1     2   

Oosterhout 1 2 1   3 1  1 1 6   

Reimerswaal      1     1   

Roosendaal 2  4   6     7   

Rucphen              

Schouwen-Duiveland           3   

Sluis      1     2   

Steenbergen              

Terneuzen   3   5     7   

Tholen   1  1      1   

Tilburg 2 4 10 1 2 15   3  30   

Veere   1   2        

Vlissingen   1   1     1   
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Waalwijk 1  4  1 1     9  1 

Werkendam  1    1     1   

Woensdrecht  1 1   2     1   

Woudrichem      1     1   

Zundert  1            
 

Tabel 3h Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, per wijkteam/basisteam 

  2016 

Basisteam Bergen op Zoom 20 

Basisteam Dongemond 27 

Basisteam Groene Beemden 20 

Basisteam Langstraat 28 

Basisteam Leijdal 25 

Basisteam Markdal 45 

Basisteam Oosterscheldebekken 20 

Basisteam Roosendaal 27 

Basisteam Tilburg-Centrum 28 

Basisteam Walcheren 15 

Basisteam Weerijs 15 

Basisteam Zeeuws-Vlaanderen 28 
 

 

 

Tabel 3i: Discriminatiewijze per basisteam, 201654 
 

Basisteam 
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Bergen op Zoom 18 2    20 

Dongemond 19 1  1 7 28 

Groene Beemden 12    8 20 

Langstraat 22 3 1 1 2 29 

Leijdal 20 1   4 25 

Markdal 34 3   8 45 

Oosterscheldebekken 14 2 1  3 20 

Roosendaal 21    6 27 

Tilburg-Centrum 23 3  1 1 28 

Walcheren 12    3 15 

Weerijs 13    2 15 

                                                 
54 Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere wijzen gaan en dat verklaart het verschil. 



 

59 
 

Zeeuws-Vlaanderen 21    7 28 

Totaal  229 15 2 3 51 300 
 

Tabel 3j: Discriminatiegrond per basisteam, 201655 

Basisteam 
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Bergen op Zoom     11 9 20 

Dongemond 1  3 (1) 8 8 8 28 

Groene Beemden    8 7 5 20 

Langstraat 1   4 13 10 28 

Leijdal   3 (3) 7 10 5 25 

Markdal 4  4 (3) 8 12 17 45 

Oosterscheldebekke
n 

1  
 4 8 7 20 

Roosendaal 2  3 (3) 9 9 4 27 

Tilburg-Centrum 1  1 (1) 1 22 3 28 

Walcheren 1  3 (3) 4  7 15 

Weerijs 1  1 (1) 3 3 7 15 

Zeeuws-Vlaanderen   7 (7) 7 4 10 28 

Totaal  12 0 25 63 119 92 299 
Tabel 3k: Locatie incidenten per basisteam, 2016 
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Bergen op Zoom 1 2     8 2 4 1 2 20 

Dongemond 1 8 1 1  1 9 4 2   27 

Groene Beemden 1 4     12  1 1 1 20 

Langstraat 1 6   1  10  8  2 28 

Leijdal 1 6     11 2 4  1 25 

Markdal  15 1 5   16 1 6  1 45 

Oosterscheldebekken 1 9   1  7  2   20 

Roosendaal 2 10     8 2 5   27 

Tilburg-Centrum 1 6  3   9 2 6  1 28 

Walcheren  6     3 1 3  2 15 

Weerijs 1 6    1 3 1 2  1 15 

Zeeuws-Vlaanderen  10     14  4   28 

Totaal  10 88 2 9 2 2 110 15 47 2 11 298 

                                                 
55 Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meerdere gronden gaan en dat verklaart het verschil. 
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4. Cijfers College voor de Rechten van de Mens over Zeeland-West-Brabant  

Tabel 4. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, per jaar 565758 

 Aantal 

2016 33 

 
Tabel 4a Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar 
discriminatiegrond in 201659 

 2016 

Geslacht 6 

Ras 5 

Nationaliteit 1 

Godsdienst 3 

Seksuele gerichtheid 0 

Burgerlijke staat 0 

Politieke overtuiging 0 

Levensovertuiging 0 

Arbeidsduur 0 

Vaste / tijdelijke arbeidscontracten 0 

Handicap / chronische ziekte 6 

Leeftijd 8 

Grond onbekend 4 

Totaal 33 
 

Tabel 4b Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar terrein in 201660 

 2016 

Arbeid – Werving en selectie 8 

Arbeid – Aanstelling 2 

Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie 2 

Arbeid – Arbeidsvoorwaarden 3 

Arbeid – Arbeidsomstandigheden 2 

Goederen en Diensten 8 

Geen terrein  7 

 Onbekend 1 

Totaal 33 
 

                                                 
56 Cijfers over 2015 konden niet tijdig beschikbaar worden gesteld. 
57 Bron: Infonet. Het College voor de Rechten van de Mens registreert van alle binnengekomen verzoeken om een oordeel 
de discriminatiegrond en het terrein. Dit gebeurt in Infonet. Als na behandeling van een verzoek om een oordeel blijkt dat 
de grond en het terrein bij binnenkomst niet correct zijn geregistreerd, dan wordt dit gecorrigeerd. Echter, van de 
gecorrigeerde cijfers kan in deze rapportage nog geen gebruik worden gemaakt; een deel van de ingestroomde verzoeken 
om een oordeel in 2016 wordt pas in 2017 afgerond.  
58In deze rapportage wordt gerapporteerd op eerste grond en eerste terrein bij instroom. 
59 In deze rapportage wordt gerapporteerd op eerste grond bij instroom. 
60 In deze rapportage wordt gerapporteerd op eerste terrein bij instroom. 
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Tabel 4c. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar 

discriminatiegrond en terrein, in 2016 
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Geslacht  2 2   1 1  6 

Ras 1    2 1  1 5 

Nationaliteit      1   1 

Godsdienst      3   3 

Seksuele gerichtheid          

Burgerlijke staat          

Politieke overtuiging          

Levensovertuiging          

Arbeidsduur          

Vaste / tijdelijke 
arbeidscontracten 

         

Handicap / chronische 
ziekte 

1   1  1 3  6 

Leeftijd 6   2     8 

Grond onbekend      1 3  4 

Totaal 8 2 2 3 2 8 7 1 33 
 

OORDELEN61 

Tabel 4d Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, 2015, 201662 

 Aantal 

2015 7 

2016 8* 
*Waarvan 1 oordeel eigen handelen 

 

 

 

                                                 
61 Bron: dossieronderzoek. Alle afgehandelde verzoeken om een oordeel worden geregistreerd in het dossieronderzoek. 
Afgehandelde verzoeken die in 2016 in een oordeel zijn geëindigd, kunnen in 2015 zijn ingediend bij het College voor de 
Rechten van de Mens. 
62 Bron cijfers over oordelen: dossieronderzoek. Alle afgehandelde verzoeken om een oordeel worden geregistreerd in het 
dossieronderzoek. Afgehandelde verzoeken die in 2016 in een oordeel zijn geëindigd, kunnen in 2015 zijn ingediend bij het 
College voor de Rechten van de Mens. 
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Tabel 4e Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, naar discriminatiegrond en terrein, 2015 
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Geslacht  1    1    2 

Ras     1     1 

Nationaliteit           

Godsdienst           

Seksuele gerichtheid           

Burgerlijke staat           

Politieke overtuiging           

Levensovertuiging           

Arbeidsduur           

Vaste / tijdelijke 
arbeidscontracten 

          

Handicap / chronische 
ziekte 

  1       1 

Leeftijd  1  1      2 

Meerdere gronden        1  1 

Geen gronden           

Totaal  2 1 1 1 1  1  7 
 

Tabel 4f Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, naar discriminatiegrond en terrein, 2016 
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Geslacht  1      1  2 

Ras           

Nationaliteit           

Godsdienst      1 1   2 

Seksuele gerichtheid           

Burgerlijke staat           

Politieke overtuiging           

Levensovertuiging           

Arbeidsduur           

Vaste / tijdelijke 
arbeidscontracten 

          

Handicap / chronische 
ziekte 
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Leeftijd    2      2 

Meerdere gronden      2    2 

Geen gronden           

Totaal  1  2  3 1 1  8 
 

Tabel 4g Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens in, naar uitspraak, 2015, 2016 

 2015 2016 

   

Oordelen met minstens een uitspraak verboden 
onderscheid / strijd met de wet 

2* 6** 

Oordelen zonder onderscheid / strijd met de wet 5 2 

   

Totaal 7 8 
* Oordeelnummers 2015-39, 2015-147.  
** Oordeelnummers 2016-58, 2016-62, 2016-104, 2016-143, 2016-144, 2016-146. 
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Bijlage 3. Toelichting op begrippen ADV’s 

 

ADV’s hanteren bij de registratie van meldingen begrippen waarvan de precieze betekenis niet altijd 

voor zich spreekt. Daarom worden hieronder een aantal begrippen toegelicht. De omschrijvingen zijn 

gebaseerd op de omschrijvingen die de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) hanteert in 

de Factsheet Discriminatie 2016.   

Discriminatiegronden die minder/niet voor zich spreken  

Ras: Onder de discriminatiegrond ‘ras’ (juridische term) vallen onder meer klachten over discriminatie 

vanwege etnische afkomst of huidskleur.  

Antisemitisme: Bij klachten over antisemitisme gaat het om het discrimineren van mensen vanwege 

hun joods-zijn (etniciteit of geloof). 

Geslacht: Dit zijn klachten van mannen, vrouwen of van transgenders over discriminatie op grond van 

geslacht. Ook discriminatie vanwege zwangerschap valt hieronder.  

Seksuele gerichtheid: Bij klachten over discriminatie vanwege seksuele gerichtheid kan het gaan om 

homo-, hetero- of biseksuele gerichtheid.  

Nationaliteit: Klachten over discriminatie op grond van nationaliteit gaan bijvoorbeeld over mensen 

die geen Nederlandse identiteitspapieren hebben of over mensen met een tijdelijke 

verblijfsvergunning. 

Levensovertuiging: Bijde discriminatiegrond ‘levensovertuiging’ gaat het om min of meer 

fundamentele opvattingen over het menselijk bestaan. Deze overtuigingen zijn anders dan 

maatschappelijke opvattingen, waarbij het eerder om politieke overtuiging zal gaan.  

Niet-wettelijke gronden: Dit zijn meldingen van ervaren discriminatie op een grond die niet onder de 

reikwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving valt. Regelmatig gaan deze meldingen over 

discriminatie vanwege sociale of inkomenspositie (zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of 

woon- of verblijfplaats) of vanwege uiterlijke kenmerken (zoals kledingstijl, haardracht of tatoeages), 

maar het kan ook dat de discriminatiegrond onduidelijk is gebleven. Ook bij de politie is er een 

categorie ‘discriminatiegrond onbekend’.   

Discriminatieterreinen die minder/niet voor zich spreken 

Openbare ruimte: Het gaat om onder meer discriminatoire leuzen en tekens op objecten in de 

openbare ruimte, zoals elektriciteitshuisjes, viaducten, bankjes en lantaarnpalen, of het gaat om 

scheldpartijen op straat. Als er geen buurtrelatie tussen de betrokkenen is, valt het onder deze 

categorie. Is er wel een buurtrelatie, dan worden de klachten onder ‘buurt/wijk’ geregistreerd. 

Collectieve voorzieningen: Deze klachten gaan onder meer over de overheid, de gezondheidszorg en 

uitkeringsinstanties. 

Horeca/amusement: Onder klachten over discriminatie in de horeca valt onder meer discriminerend 

deurbeleid. 
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Media en reclame: Klachten over reclame gaan bijvoorbeeld over stereotype beelden of over 

vooroordelen in reclame-uitingen. Klachten over de media gaan over de rol van het desbetreffende 

medium bij berichtgeving, bijvoorbeeld een klacht over een programma dat een podium verschaft aan 

een politicus die bepaalde discriminerende uitspraken doet. Als de klacht zich richt op de uitingen zelf, 

dan valt de klacht onder ‘publieke en politieke opinie’.  

Onderwijs: De klachten over discriminatie in het onderwijs kunnen betrekking hebben op de 

verhouding tussen leerlingen onderling of op bejegening van leerlingen door docenten. Daarnaast 

betreft het discriminatieklachten over schooladviezen of het toelatingsbeleid van een 

onderwijsinstelling.  

Publieke en politieke opinie: Klachten over publieke en politieke opinie gaan over uitspraken van 

politici of over andere uitingen van publieke of politieke aard, zoals columns. Vaak voelen melders zich 

persoonlijk aangesproken en gekwetst door de algemene (generaliserende) uitspraken over bepaalde 

bevolkingsgroepen.  

Politie/OM/VD: Hieronder vallen ook discriminatieklachten over het Openbaar Ministerie (OM), de 

Vreemdelingendienst (VD) en justitiële inrichtingen. 

Discriminatiewijzen  

Omstreden behandeling: Deze klachten gaan over uitsluiting, bijvoorbeeld van diensten en 

voorzieningen, of over belemmeringen rondom toegankelijkheid op een bepaald terrein. Ook vallen 

hieronder klachten over de discriminatoire houding of handelingen van personeel die uitsluiting tot 

gevolg hebben of de toegankelijkheid bemoeilijken. Omstreden behandeling kan ook gaan over de 

toepassing van regels die direct of indirect onderscheid tot gevolg hebben.  

Vijandige bejegening: Dit betreft mondelinge of schriftelijke uitingen van opvattingen, gedragingen en 

daden die als discriminerend worden ervaren.  

Bedreiging: Hieronder vallen zowel mondeling als schriftelijk geuite bedreigingen gericht tegen 

personen dan wel objecten, waarbij gerefereerd wordt aan discriminatiegronden.  

Geweld: Bij geweld gaat het niet alleen om daadwerkelijk geweld, maar ook om pogingen tot geweld 

waarbij discriminatie een rol speelt (als motief of als bijkomend feit).  

Vernieling: Hieronder kunnen, naast het vernielen van objecten, ook klachten vallen over (pogingen 

tot) brandstichting en over zogenoemde ‘doelbekladding’, bijvoorbeeld het bekladden van een 

moskee of een synagoge. 

 


