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De Monitor Discriminatie 2016 Noord-Holland verschijnt gelijktijdig met rapporten over 

zeven andere regionale politie-eenheden en het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 
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INLEIDING 

iscriminatie kan iedereen treffen. Maar hoe vaak komt het voor? Wie wordt er door geraakt? En op welke 

plek? Die vragen gaan we in dit rapport beantwoorden.  

 

Voor de Monitor Discriminatie 2016 Noord-Holland hebben drie anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s) in Noord-

Holland de beschikbare data in 2016 over discriminatie in politie-eenheid Noord-Holland verzameld: cijfers van 

meldingen bij de drie ADV’s, discriminatie-incidenten die de politie heeft geregistreerd en via de nationale politie 

zijn aangeleverd en de verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, afkomstig uit deze 

regio en aangeleverd door het College. 

Al die cijfers bij elkaar geven een goede indruk van de prevalentie van discriminatie en ongelijke behandeling, van 

de plekken waar het voorkomt en van de mensen die kwetsbaar zijn voor discriminatie. Discriminatie is niet altijd 

zichtbaar, wordt niet altijd herkend èn wordt lang niet altijd gemeld. Daarom is aanvullend onderzoek onder 

burgers belangrijk. Enkele gemeenten in Noord-Holland doen regelmatig onderzoek naar ervaren discriminatie 

onder inwoners1. Hiermee komt de omvang in beeld en dit completeert de ‘gedeeltelijke werkelijkheid’ van 

meldingen en aangiften.  

 

De monitor is samengesteld door een medewerker van ADV Kennemerland. De politie in deze eenheid heeft haar 

medewerking verleend aan het rapport en heeft meegelezen tijdens de voorbereidingen. De zaaksoverzichten zoals 

deze worden aangeleverd door de politie zijn alleen gebruikt om casussen weer te geven. 

 

Dit rapport biedt informatie aan lokale bestuurders en de veiligheidsdriehoek Burgemeester-Eenheidsleiding-

Openbaar Ministerie (OM) en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp discriminatie en op welke wijze dit 

speelt in het werkgebied van de politie-eenheid Noord-Holland. Het rapport is bedoeld als onderlegger voor het 

maken van beleid. Het rapport eindigt met enkele concrete aanknopingspunten voor bestuurders en politie. 

 

In 2016 wordt in Noord-Holland voor de tweede keer op deze wijze gerapporteerd. Er wordt een vergelijking 

gemaakt met het jaar 2015. De Monitor Discriminatie 2016 Noord-Holland verschijnt gelijktijdig met rapporten over 

zeven andere regionale politie-eenheden en het landelijke (multi agency) rapport Discriminatiecijfers in 2016. 

 

Leeswijzer 

In de monitor zijn veel cijfers te vinden: in de tekst en in grafieken. Alle gebruikte cijfers zijn terug te vinden in de 

tabellen in bijlage 2. Bijlage 1 geeft informatie over de aard van de cijfers en de manier waarop die verzameld 

zijn. Het eerste hoofdstuk geeft informatie over het totaal aantal meldingen bij de verschillende organisaties die 

data hebben aangeleverd. Voor de volgende hoofdstukken is gekozen voor de klassieke benadering: 

discriminatiegronden, maatschappelijke terreinen/locaties waar discriminatie zich vooral afspeelt en de wijze 

waarop discriminatie plaatsvindt worden nader besproken. In de hoofdstukken beschrijven we de meest opvallende 

en belangrijke bevindingen. In hoofdstuk 5 kijken we hoe discriminatie verspreid is over de regio. Wat weten we 

over discriminatie in de afzonderlijke gemeenten? En met welke lokale context moeten we rekening houden? De 

conclusies staan in het laatste hoofdstuk, ook wordt hier een aantal aandachtspunten voor beleid gepresenteerd. 

                                                 
1 Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau doet landelijk onderzoek hiernaar. 

D 

‘Er zijn in 2016 diverse onderzoeken geweest die keihard aantonen dat discriminatie een reëel 

probleem is, waaronder het onderzoek naar stagediscriminatie. Onder andere op de arbeidsmarkt en 

etnisch profileren door politie. De toon van het publieke debat over migratie en integratie is 

schokkend. De reacties op nieuwsberichten en artikelen hierover online gaan onder het mom van 

‘vrijheid van meningsuiting’ vaak over alle grenzen van het toelaatbare heen. De grenzen van de 

rechtsstaat worden opgezocht, zoals in het Wilders-proces. Gelijktijdig zien we een beweging 

ontstaan die juist de stem van het zwijgende midden wil laten horen. De nuance. Ook gemeenten 

zoeken naar manieren om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan. Verbinding is hét nieuwe 

woord. Maar hoe doe je dat? Het gouden ei is nog niet gevonden en 2017 belooft een spannende 

zoektocht te worden.’ Aldus A.van Hinsberg, programmaleider Kennisplatform Integratie & 

Samenleving/Movisie 
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HOOFDSTUK 1. OMVANG 
 
STIJGING DISCRIMINATIEKLACHTEN BIJ ADV’S EN POLITIE IN NOORD-HOLLAND TEGEN LANDELIJKE 
TREND IN 
 

n dit hoofdstuk geven wij een beeld van het totaal aantal registraties van discriminatie in politie-eenheid Noord-

Holland, uitgesplitst naar de verschillende bronnen.  

 

In 2016 zijn bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in eenheid Noord-Holland 380 discriminatieklachten 

ingediend, in behandeling genomen en geregistreerd. Daarnaast haalden zij via eigen screening nog 8 zaken boven 

tafel. Denk hierbij aan het screenen van vacatureteksten; er zijn nog steeds bedrijven en organisaties die verboden 

leeftijds- en geslachtseisen stellen. Het totaal aantal discriminatieklachten bij de ADV’s is in 2016 met 15% sterk 

gestegen ten opzichte van 2015. De sterke stijging van het aantal klachten bij de Noord-Hollandse ADV’s is niet 

conform de landelijke ontwikkelingen. Landelijk is er sprake van een heel lichte stijging. 

 

De politie in eenheid Noord-Holland registreerde 406 zaken in 2016 waarbij discriminatie een rol speelde. Daarbij 

kwamen nog 83 incidenten met een discriminatoir karakter, gericht tegen werknemers met een publieke taak zoals 

politie, brandweer en ambulancepersoneel. Denk hierbij vooral aan scheldpartijen met daarin de woorden homo, 

jood etc.  

Het aantal discriminatiezaken waarvan aangifte is gedaan of melding is gemaakt bij de politie in eenheid Noord-

Holland is in 2016 ten opzichte van 2015 gestegen met 2%. Opvallend, aangezien er landelijk sprake is van een  

sterke daling (-20%). Er zijn landelijk ruim 1.000 minder registraties in 2016 dan in 2015. De daling is in bijna alle 

werkgebieden van de politie-eenheden zichtbaar. Alleen in Noord-Holland en in Oost-Nederland is sprake van een 

stijging. Een verklaring hiervoor is lastig te geven. 

 

Het aantal verzoeken om een oordeel over discriminatiezaken bij het College voor de Rechten van de Mens over 

2016 was 29 uit het werkgebied Noord-Holland2. 

 

Grafiek 1. Aantal klachten, meldingen en registraties van discriminatie in eenheid Noord-Holland, 2016 en 2015 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Zie bij dit hoofdstuk bijlage 2, tabel 1. Dit is een ongecorrigeerd cijfer. Van gecorrigeerde cijfers kan in dit rapport nog geen 
gebruik worden gemaakt; een deel van de ingestroomde verzoeken om een oordeel in 2016 wordt pas in 2017 afgerond.  

I 



5 

 

Onderrapportage  

 

Klachten en meldingen geven informatie over situaties die mensen als discriminerend ervaren. Ze bieden echter 

geen representatief inzicht in hoe vaak dergelijke situaties in de samenleving voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat 

slechts één op de acht discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld. De gemelde discriminatie-ervaringen vormen 

dus het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Daaronder ligt een veelvoud aan niet-gemelde ervaringen 

verscholen. Rapportages van klachten en meldingen zijn in zekere zin een weergave van meldgedrag: stijgingen of 

dalingen in het aantal klachten zijn niet noodzakelijk een indicatie van het meer of minder voorkomen van 

discriminatie-ervaringen. Een campagne die mensen aanspoort om discriminatie te melden kan leiden tot een 

(tijdelijke) stijging van het aantal meldingen. Dit zagen we duidelijk in 2009 en 2010 na de landelijke campagne 

‘Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?’ Ook in 2015 en 2016 heeft de rijksoverheid een campagne 

uitgerold: ‘Zet een streep door discriminatie’3. In 2016 lag de nadruk van de campagne op de arbeidsmarkt en 

sport.  

De campagne had redelijk veel exposure maar kreeg weinig regionale bekrachtiging. De stijging van het aantal 

meldingen bij alle ADV’s was deze keer dan ook veel minder groot dan enkele jaren geleden.   

 

Aanvullend burgeronderzoek  

 

Om inzicht te krijgen in de omvang van ervaren discriminatie is aanvullend onderzoek nodig, zoals enquêtes naar 

discriminatie-ervaringen. In 2008 heeft in Noord-Holland4 uitgebreid burgeronderzoek plaatsgevonden naar 

discriminatie. Uit het rapport ‘Discriminatieklimaat Noord-Holland’ kwam onder meer naar voren dat 12% van de 

volwassen inwoners uit de provincie Noord-Holland zegt in het afgelopen jaar tenminste één keer te zijn 

gediscrimineerd. In de sterk verstedelijkte gemeenten en in grote steden5 komt meer discriminatie voor dan in de 

verstedelijkte en landelijke gemeenten. Onder bewoners met een allochtone achtergrond is de discriminatie-

prevalentie hoger dan onder autochtonen (20% versus 11%).  

Landelijk burgeronderzoek van het SCP6 in 2014 wijst uit dat een kwart van de Nederlandse burgers in het 

afgelopen jaar tenminste één discriminerend voorval heeft meegemaakt. Discriminatie wordt het vaakst ervaren 

vanwege leeftijd en etnische herkomst. 

 

Sommige gemeenten doen onderzoek naar discriminatie onder eigen inwoners. In 2015 heeft Velsen in de 

Leefbaarheidsmonitor vragen gesteld over discriminatie. Uitkomsten: 10% van de inwoners van Velsen voelde zich 

het afgelopen jaar ten minste één keer gediscrimineerd. Het meest genoemd is leeftijdsdiscriminatie, met 28%. 

Daarna volgen handicap/chronische ziekte (16%), huidskleur/ras (16%), geboorteland zelf/ouders (15%) en 

godsdienst (14%). Discriminatie op grond van (homo)seksuele gerichtheid werd met 8% een stuk minder genoemd. 

Een groot deel van de mensen ervoer discriminatie op straat (openbare ruimte 34% en de eigen woonbuurt 28%) en 

op het werk (26%).  

In Zaanstad wordt eveneens een burgermonitor uitgevoerd waarin vragen worden gesteld over discriminatie, de 

zogenaamde ‘Zaanpeiling’. De laatste cijfers dateren uit 2014. Uitkomsten: 11% van de inwoners van Zaanstad 

voelde zich het afgelopen jaar ten minste één keer gediscrimineerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2012, toen 

was dit 8%. Er is niet gevraagd naar discriminatiegronden of locaties.  

 

Discriminatie: objectief, subjectief, juridisch 

 

Bij klachtgegevens speelt dat discriminatie-ervaringen subjectief van aard zijn: waar de ene persoon een situatie 

als discriminerend ervaart, kan een ander een vergelijkbare situatie anders interpreteren. De subjectieve ervaring 

kan ook afwijken van de objectieve of juridische werkelijkheid; iemand kan discriminatie ervaren en melden, 

terwijl dat objectief gezien onterecht is. Andersom kan discriminatie plaatsvinden, terwijl het door betrokkenen 

niet als zodanig ervaren wordt. Dergelijke situaties worden nergens gemeld en blijven daardoor buiten beeld. 

 

                                                 
3 www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl  
4 Er is onderzoek gedaan in de vijf regio’s van de provincie Noord-Holland, te weten in Amsterdam-Amstelland, Gooi- en 
Vechtstreek, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. 
5 In Amsterdam en Rotterdam liggen de ‘discriminatiepercentages’ op respectievelijk 15% (2015) en 19% (2013).  
6 Ervaren discriminatie in Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau.  
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HOOFDSTUK 2. DISCRIMINATIEGRONDEN 

HOOG AANDEEL KLACHTEN OVER RAS/AFKOMST BIJ ADV’S EN POLITIE, TOENAME AANGIFTEN 

SEKSUELE GERICHTHEID BIJ POLITIE 

ensen kunnen om verschillende redenen gediscrimineerd worden. De ADV’s registreren bij elke klacht op 

welke grond(en) de melder zich gediscrimineerd voelde. In het strafrecht en de 

gelijkebehandelingswetgeving zijn de gronden godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, handicap/chronische ziekte, leeftijd, burgerlijke staat, arbeidsduur 

en arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd opgenomen.  

Incidenten met een discriminatoir karakter worden door de politie op een iets andere wijze geregistreerd dan de 

klachten bij de ADV. Maar de discriminatiegronden ras, godsdienst, seksuele gerichtheid, geslacht en handicap zijn 

vergelijkbaar.  

Uitgangspunt hierbij zijn de 380 klachten en meldingen bij de ADV’s en de 406 geregistreerde discriminatie-

incidenten van de politie (zie grafiek 1). 

 

2.1 ADV’s en Politie: een vergelijking 

 

In grafiek 2 is het aantal klachten ingediend bij de ADV’s in 2016 uitgesplitst naar de gronden waarop de klacht 

betrekking heeft. De zaken van de politie zijn eveneens in deze grafiek geplaatst 

 

Grafiek 2. Discriminatiegronden van het aantal klachten en meldingen bij ADV’s en politie, 2016 

 

 
Ras/afkomst fluctueert 
 
Zowel bij de politie als bij de ADV’s hebben de meeste klachten betrekking op ras. Onder de discriminatiegrond 

‘ras’ vallen onder meer klachten over discriminatie vanwege afkomst of huidskleur.  

Bij de drie ADV’s kwamen hierover in 2016 178 klachten (inclusief ongerichte hakenkruisen) binnen, bij de politie 

137 meldingen, exclusief 92 meldingen over ongerichte hakenkruisen.  

Het aantal meldingen over ras bij ADV’s geeft een fluctuerend beeld: in 2015 kwamen hierover 140 klachten 

binnen, in 2014 waren dat er met 188 (exclusief Wilders zaken) veel meer. Hetzelfde beeld zien we terug bij de 

politie.  

 

Hakenkruisbekladdingen vallen volgens richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM) niet onder antisemitisme. De 

motieven van de daders zijn vaak onduidelijk, de bekladding is vaak in combinatie met iets anders. Het is niet 

M
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tegen een persoon gericht (niet intentioneel) en het gaat ook niet om doelbekladdingen (joodse monumenten of 

woningen van joodse bewoners), maar om willekeurige objecten of muren. 

 

In 2016 kwamen er 10 klachten bij de ADV’s binnen over antisemitisme7, bij de politie waren dat 29 zaken. Bij de 

politie zien we een stijgende lijn in het aantal meldingen over antisemitisme (22 zaken in 2015, 18 zaken in 2014). 

Bij de ADV’s fluctueert het aantal meldingen over antisemitisme. 

 

Sterke toename homoseksuele gerichtheid 

 

Bij discriminatieklachten vanwege seksuele gerichtheid kan het gaan om homo-, hetero- of biseksuele gerichtheid. 

In de praktijk gaat het vrijwel altijd om voorvallen op grond van homoseksuele gerichtheid.  

Wat gelijk opvalt is het hoge aantal incidenten dat is gemeld bij de politie. Het gaat om 107 incidenten in 2016. Dit 

is ongeveer een kwart van alle discriminatiezaken die binnenkomen bij de politie, bij ADV’s is dit 5% van het totaal 

(20 incidenten).  

 

Zowel bij de ADV’s als de politie is er sprake van een sterke toename van discriminatieklachten vanwege 

homoseksuele gerichtheid. Er kwamen, vooral bij ADV Zaanstreek-Waterland, opvallend veel meldingen binnen naar 

aanleiding van een uitspraak via twitter van een Zaanse politicus van de Vrije Democratische Partij: 

‘Homoseksualiteit in Nederland, is een besmettelijke ziekte, waar we met SPOED van af moeten. Anders hebben 

we geen nieuwe na geslacht meer !’ Melders geven aan dat zij zich gediscrimineerd en geïntimideerd voelen door 

deze uitspraken. Er is geen duidelijke verklaring voor de stijgende lijn bij de politie. 

 

Zowel bij de politie als bij de ADV’s gaat het veelal om belediging op de openbare weg, dit kunnen ook 

bekladdingen zijn. Bij de politie speelt circa 20% zich af in de eigen woonomgeving. In 15% van de gevallen gaat het 

om mishandeling en/of bedreiging. Soms betreft het zaken die ‘zich afspelen’ op sociale media. Bij twee zaken 

ging het om meldingen uit een AZC. 

 

Lichte daling leeftijd, geslacht ongeveer gelijk gebleven 

 

Leeftijdsdiscriminatie staat bij de ADV’s op de tweede plaats met 30 klachten. De ruime meerderheid van de 

leeftijdsklachten speelt zich af op de arbeidsmarkt, vooral bij het werving & selectie traject. Leeftijdsonderscheid 

is verboden. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd en die is overigens alleen van toepassing 

op het terrein van werk en het beroepsonderwijs.  

                                                 
7 Sinds 2012 registreren veel ADV's antisemitisme niet als aparte discriminatiegrond (dit was eerst wel het geval). De ADV’s 
registreren klachten en meldingen over antisemitisme onder rassendiscriminatie als ze gaan over discriminatie van het Joodse 
volk. Door deze registratie in subcategorieën is de informatie over het aantal meldingen over antisemitisme niet meer uit de 
tabellen af te lezen. 

In Haarlem riepen jongeren van Marokkaanse afkomst anti-

Joodse leuzen (politie). 

Een homoseksueel stel doet aangifte van discriminatie bij de politie in Haarlem. Beide 

aangevers worden door buurtbewoners gediscrimineerd om hun geaardheid. Zij hebben eerder 

aangifte gedaan, maar die zaak is door het Openbaar Ministerie geseponeerd. De verdachte is 

naar aanleiding hiervan verhaal komen halen: ‘dit is de laatste keer dat jullie homo's aangifte 

tegen mij hebben gedaan. Ik zal er voor zorgen dat jullie weer gaan verhuizen. Dit moet eens 

een keer ophouden. Denk maar niet dat jullie hier nog leuk kunnen blijven wonen, vuile vieze 

Chinees’. Een van de aangevers is van Indonesische afkomst (ADV). 
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In enkele gevallen speelt leeftijd een indirecte rol bij spaaracties (alleen via internet, indirecte leeftijds-

discriminatie) of bij verzekeringen. Hiervoor bestaat in Nederland (nog) geen wetgeving. Commerciële bedrijven 

hebben de vrijheid om een doelgroepenbeleid te voeren. Bedrijven worden door ADV’s aangeschreven en gevraagd 

om de klacht in behandeling te nemen. Dit leidt soms tot een handreiking of toezegging, maar zelden tot een 

beleidswijziging. Het gevoel van uitsluiting bij melders kan niet worden weggenomen, maar zij voelen zich wel 

gehoord en erkend. 

Er wordt in vacatures nog regelmatig verboden onderscheid gemaakt naar geslacht. De betreffende bedrijven 

worden hierbij door de ADV’s aangeschreven, geïnformeerd over wetgeving en geadviseerd om daar bij volgende 

personeelsadvertenties op te letten. De ADV’s telden in 2016 32 zaken over discriminatie op grond van geslacht 

(m/v). ADV’s zien een toename van het aantal discriminatiezaken van zwangere vrouwen. Zwangerschaps-

discriminatie komt veel vaker voor dan het aantal meldingen doet vermoeden. ADV’s vermoeden dat vrouwen 

onvoldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten rondom hun zwangerschap, maar ook rond kwesties 

als kolven. Bij zaken op grond van geslacht gaat het in een enkel geval om een transgender-klacht.  

 

Bij ADV’s komen relatief veel zaken binnen over leeftijd en geslacht, in een aantal gevallen verwijzen ADV’s door 

naar het College voor de Rechten van de Mens, die het voorval toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. 

Bij discriminatiezaken aangaande leeftijd en geslacht kloppen burgers niet snel aan bij de politie. Het strafrecht is 

hierbij ook beperkt toepasbaar.  

 

Klachten over godsdienst betreffen vooral islam/moslims  

In 2016 kwamen bij de ADV’s in eenheid Noord-Holland 23 discriminatieklachten binnen over godsdienst, waarvan 

15 klachten (65%) over moslimdiscriminatie of islamofobie. Gezien de groeiende aandacht voor discriminatie van 

moslims en de overeenkomsten die er zijn met antisemitisme wordt ook hier apart melding van gemaakt. Het gaat 

bijvoorbeeld om discriminatie van vrouwen met een hoofddoek, om NVU-posters en folders tegen de islam, anti-

Islam stickers van Wilders en om dreigementen aan het adres van moskeeën.  

Het aantal klachten over moslimdiscriminatie is na 2015, een jaar waarin in Europa veel aanslagen werden 

gepleegd, weer gedaald, in dat betreffende jaar kwamen er 27 klachten binnen omtrent moslimdiscriminatie. Wel 

krijgt ADV Kennemerland regelmatig signalen binnen dat vrouwen vijandig worden benaderd of ongelijk behandeld 

vanwege hun hoofddoek c.q. moslimachtergrond, de signalen zijn niet concreet genoeg om in behandeling te 

nemen en worden apart geregistreerd. 

Bij de politie kwamen 36 meldingen binnen die betrekking hadden op moslims/islam. Dat zijn er twee meer dan in 

2015. De daling die zichtbaar is bij de ADV’s zien we niet terug bij de politie; het aantal aangiften/meldingen 

omtrent islam/moslims is ongeveer gelijk gebleven. Wat opvalt is dat bij de politie het relatieve aandeel 

discriminatie-incidenten op grond van godsdienst vergelijkbaar is met de ADV’s: 9% in vergelijking met 8% bij de 

ADV’s. 

Bij de politie wordt aangifte gedaan van een dreigbrief 

gericht aan een moskee in Zaanstad. Er is al eerder sprake 

geweest van vernielingen (politie). 

Melder denkt niet te zijn uitgenodigd voor een tweede sollicitatiegesprek bij een 

thuiszorgorganisatie, omdat zij zwanger is. Zij dient een verzoek in bij het College voor de 

Rechten van de Mens en ADV Noord-Holland Noord ondersteunt de melder tijdens de zitting. Het 

College oordeelt dat de zorgorganisatie verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van 

geslacht, door melder vanwege haar zwangerschap af te wijzen.  



9 

 

 

Iets dalende lijn handicap 

Klachten worden geregistreerd als discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte wanneer het 

onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) lichamelijke, verstandelijke en/of psychische handicap of 

chronische ziekte van het slachtoffer. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte  

(WGB h/cz) verbiedt het maken van onderscheid bij arbeid, het vrije beroep, op het terrein wonen, in het 

openbaar vervoer en in het primair en voortgezet onderwijs. 

 

In 2016 kwamen er bij de ADV’s 24 klachten binnen over discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte, het 

jaar ervoor werd dit 30 keer gemeld. 

 

De politie registreerde slechts 5 meldingen op grond van handicap, in het jaar ervoor waren dat er 4. 

 

 

Opvallende toename politieke gezindheid 

We zien een opvallende toename van het aantal meldingen over discriminatie vanwege politieke gezindheid. 

Hierover kwamen vorig jaar bij de ADV’s 13 meldingen binnen, eerder lagen de aantallen rond de 1 à 2 per jaar. 

Ook landelijk zien we dit beeld terug. De stijging heeft vooral te maken met de mislukte staatsgreep in Turkije op 

15 juli 2016, dit leidde tot meldingen van Turkse-Nederlanders.  

Bij de politie wordt hierover niet apart geregistreerd omdat politieke gezindheid niet in het strafrecht staat.  

2.2 Verzoeken om een oordeel College voor de Rechten van de Mens 

In 2016 kwamen er vanuit eenheid Noord-Holland 29 verzoeken om een oordeel binnen. De meeste verzoeken 

gingen over geslacht (5), handicap/chronische ziekte(5) en ras (5). Er kwam vier verzoeken over leeftijd binnen.  

 

 

 

 

 

 

Een vrouw wilde uit eten in een restaurant in Heemskerk met haar zwaar autistische zoon (jarig) 

en hulphond . Ze heeft gereserveerd, maar niet gemeld dat ze de hulphond mee wilde nemen. Ze 

kwamen binnen en vrouw achter de ‘entreedesk’ zei: nee, er komen geen honden binnen. Ze begon 

ook nog te lachen en in haar eigen taal tegen serveerster te praten. De manier waarop dit 

gebeurde was schrijnend. Zoon overstuur, vrouw woest. Ze heeft melding gemaakt bij de politie en 

wijkagent is er langsgegaan. Een andere serveerster kwam naar buiten en maakte excuses. Dit is 

voor de melder niet genoeg. ADV Kennemerland heeft de zaak in behandeling genomen. Het is een 

langdurige zaak. Het restaurant blijft benadrukken dat hulphonden niet welkom zijn vanwege 

eerdere slechte ervaringen. Ondertussen is er nieuwe wetgeving waarbij het verboden is voor 

horecazaken (en andere dienstverleners)  om hulphonden te weigeren.  Dit incident vond eerder 

plaats en daarom is de nieuwe wet niet van toepassing op deze zaak. Het restaurant weet dat en 

verwijst hier naar. Zij bieden excuses aan voor de manier waarop de klacht is afgewikkeld, het is 

niet hun intentie geweest om te discrimineren. De melder heeft hierop niet meer gereageerd 

(ADV). 
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Grafiek 3. Verzoeken om een oordeel naar discriminatiegrond bij College, in abs. aantallen, 2016 
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HOOFDSTUK 3. MAATSCHAPPELIJKE TERREINEN 
 

BIJ DE ADV’S MEESTE KLACHTEN OVER DE ARBEIDSMARKT, BIJ DE POLITIE VOORAL AANGIFTEN DIE ZICH 

AFSPELEN OP DE OPENBARE WEG 

iscriminatie kan zich voordoen op diverse maatschappelijke terreinen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in 

het onderwijs of in de openbare ruimte. Organisaties die discriminatiemeldingen registreren geven aan op 

welk maatschappelijk terrein of welk type locatie de melding betrekking heeft. De terreinen dan wel locaties 

hangen samen met de wettelijke basis waarop de instellingen opereren en de taken die zij vervullen. Zo zijn de 

terreinen die het College voor de Rechten van de Mens hanteert, vastgelegd in de gelijke behandelingswetgeving en 

hanteren ADV's daarnaast de terreinen die voor het strafrecht van toepassing zijn. De politie hanteert voornamelijk 

concrete locaties. Vanwege de verschillen in definities worden de cijfers per bron beschreven.  

Uitgangspunt hierbij zijn de 380 klachten en meldingen bij de ADV’s en de 406 geregistreerde discriminatie-

incidenten van de politie (zie grafiek 1). 

3.1 ADV’s 

Grafiek 4. Maatschappelijke terreinen waarover klachten worden gemeld bij de ADV’s, in abs. aantallen, 2016 

 

VD=vreemdelingendienst 

 

Arbeidsmarkt 

 

Ongeveer een kwart van de discriminatieklachten die bij de drie ADV’s worden gemeld speelt zich af op de 

arbeidsmarkt of bij het toetreden ervan. In 2016 ging het om 110 van de 380 klachten (2015: 106 klachten van de 

330). Het absolute aantal klachten over de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven, in 

relatieve zin is het iets afgenomen. 

 

Het gaat bijvoorbeeld om mensen die zich gediscrimineerd voelen bij een sollicitatie of door collega's of klanten 

tijdens hun werk. Als we de uitsplitsing maken naar discriminatiegronden zien we dat het vooral gaat over:  

 

• etniciteit/afkomst (33%)  

• leeftijd (21%)  

• geslacht (18%) 

• handicap (11%)  

• godsdienst (6%) 

 

D 
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Verschillende onderzoeken laten zien dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond worden gediscrimineerd 
op de arbeidsmarkt. Ook de kans dat oudere werknemers (vanaf 45 jaar) benaderd worden voor een baan is twee 
keer zo klein.  Vrouwen hebben in Nederland ook nog altijd een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze zijn vooral 
ondervertegenwoordigd in hoge functies. Ook ervaren vrouwen regelmatig, en in toenemende mate, discriminatie 
vanwege hun zwangerschap.  
 
Collectieve en commerciële dienstverleners  

 

De ADV’s kregen in het afgelopen jaar 27 meldingen over discriminatie door voorzieningen die van overheidszijde 

zijn geregeld. Op dit terrein, collectieve voorzieningen, gaan relatief veel meldingen over ras/afkomst en 

handicap. Bijvoorbeeld over onheuse bejegening bij overheidsinstanties of (lokaal of nationaal) overheidsbeleid dat 

mensen met een beperking benadeelt. Het aantal meldingen hierover fluctueert. 

Bij de 32 meldingen over discriminatie door commerciële organisaties komen de gronden ras/afkomst, nationaliteit 

en leeftijd naar verhouding vaak voor. Aanbieders van hypotheken en telefoonabonnementen verstrekken die 

bijvoorbeeld niet aan een klant omdat die geen Nederlands paspoort heeft. Ook zijn er meldingen van scholieren 

die een supermarkt niet in mogen en van oudere mensen die vanwege hun leeftijd een hogere premie moeten 

betalen voor een verzekering. Over dit terrein komen de laatste jaren steeds minder meldingen binnen.  

 
Buurt/Wijk en Openbare ruimte 
 
Veel discriminatie die bij ADV’s wordt gemeld speelt zich af in de eigen woonwijk of in de openbare ruimte. In 
2016 kwamen hierover respectievelijk 57 en 21 klachten binnen. Vooral het aantal zaken dat speelt in de eigen 
woonwijk nemen toe.  
Bij de politie wordt er veel meer aangifte gedaan over zaken die zich afspelen op de openbare weg en in de directe 
woonomgeving dan er meldingen hierover binnenkomen bij de ADV’s. 
 
Als er bij ADV’s  wordt gemeld over een discriminerend voorval op straat (eigen woonwijk of openbare ruimte), 
betreft dat in ruim de helft van gevallen iemand met een migratieachtergrond.  
In de eigen woonwijk betreft het in 15% van de gevallen zaken van homoseksuelen die worden lastiggevallen 
vanwege hun seksuele gerichtheid. Er kwam slechts 1 klacht binnen die zich afspeelde in de openbare ruimte, in 
eerdere jaren speelden klachten op grond van homoseksuele gerichtheid zich vooral af in de openbare ruimte.   
Bij discriminatie in de buurt en/of wijk en de openbare ruimte gaat het soms ook over godsdienst, handicap of 
geslacht.  
 

Publieke en politieke opinie 
 
Vergeleken met eerdere jaren zien we bij de ADV’s een flinke toename van het aantal klachten over politieke 
opinie. Van 13 klachten in 2015 naar 36 klachten in 2016. Er is sprake van een grote diversiteit aan klachten. De 
klachten over het racistische filmpje over Sylvana Simons op facebook vallen hieronder. Er kwamen klachten binnen 
over anti-Marokkaanse en anti-moslim tweets van de publiciste Ebru Umar. En er kwamen veel klachten binnen over 
de uitspraken van de voorman van de Vrije Democratische Partij in Zaandstad. Hij  stelde dat ‘homoseksualiteit in 
Nederland een besmettelijke ziekte is, waar we met spoed van af moeten. Anders hebben we geen nieuw 
nageslacht meer’. 
 
 
 

Een vrouw liep op straat in Beverwijk, bij het station en de bioscoop, en er kwam een jongen 

van circa 20 jaar langsfietsen. Hij spuugde naar haar en riep ‘kut geloof’. Haar dochter van 

10 jaar was erbij en beiden zijn enorm geschrokken en de dochter is bang. Het is al een keer 

eerder gebeurd, zo’n drie maanden geleden. Toen heeft ze het laten gaan. Nu heeft ze 

aangifte gedaan, de jongen was ouder en ze vond het nu echt te ver gaan. De politie heeft 

haar doorverwezen naar de ADV Kennemerland. De vrouw heeft haar verhaal gedaan en de 

medewerker van de ADV heeft morele ondersteuning geboden. De vrouw woont ongeveer vier 

jaar in Nederland en ze wil zich hier graag thuisvoelen. Mocht het nog een keer gebeuren, 

dan maakt ze foto of filmpje met haar telefoon en zal het weer melden (ADV).   
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Onderwijs 
 

Over discriminatievoorvallen in het onderwijs kregen de drie ADV’s 24 meldingen binnen. Dat is circa een derde 

minder dan voorgaande jaren. Iets meer dan de helft (53%) gaat over discriminatie op grond van ras/afkomst. In 

enkele gevallen gaat het over godsdienst, geslacht, leeftijd en seksuele gerichtheid.  

 

Overige terreinen 

 

Over discriminatie door politie/justitie en in de horeca wordt relatief weinig gemeld. Ook bij meldingen over 

discriminatie in de privésfeer, bij huisvesting en tijdens sport/recreatie gaat het om relatief kleine aantallen.  

 

3.2 Politie 

 

De meeste van de door de politie geregistreerde discriminatie-incidenten (bijna 60 procent) vindt plaats op de 

openbare weg. De politie registreerde 66 zaken (16%) die zich afspeelden in de directe woonomgeving.  

 

Grafiek 5. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar locatie, 2016 

 
 

Daarnaast zien we een opvallende nieuwkomer: sociale media. Met dit soort zaken, bijvoorbeeld het aanmaken van 

een vals account in andermans naam of meldingen over filmpjes of tweets met een racistisch karakter, stapt men 

steeds vaker naar de politie; hierover is 26 keer een melding of aangifte gedaan. 

 

Via twitter worden opruiende/racistische teksten verspreid. De berichten omvatten onder 

andere teksten als:"@geertpvv: je bent als een vader voor mij, die kanker moslims moeten 

allemaal oprotten". De  eigenaar van de account in Haarlemmermeer is door de politie 

achterhaald en benaderd. Hij is aangesproken op zijn twittergedrag. De man geeft aan dat 

het een beetje uit de hand is gelopen. Hij had een paar biertjes op en mensen reageerden 

zo agressief dat hij alleen maar kwader en kwader werd. De politie heeft de zaak alleen 

geregistreerd (politie).  
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Daarna volgen commerciële dienstverlening en horeca/festival/uitgaan met respectievelijk 17 en 15 meldingen. 

De politie registreert weinig werkgerelateerde discriminatiemeldingen (9), het belangrijkste terrein bij ADV’s. Het 

gaat vooral om discriminerende belediging door collega's, cliënten of klanten. Het aantal gemelde incidenten bij 

gebedshuizen8  is in 2016 laag te noemen. In 2014 kwamen hierover 20 meldingen binnen bij de politie. Cijfers over 

2015 naar locatie zijn niet bekend. 

Discriminatie van werknemers met een publieke taak is apart bijgehouden. Zie hiervoor hoofdstuk 1. 

 
3.3 College voor de Rechten van de Mens 

 
Veel verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens hebben betrekking op de 

arbeidsmarkt. In 2016 kreeg het College 29 verzoeken om een oordeel uit de eenheid Noord-Holland.  

 

Verzoeken uit de eenheid Noord-Holland in 2016 die te maken hadden met de arbeidsmarkt gingen vaak over 

ongelijke behandeling bij werving en selectie, vooral op grond van leeftijd. Tien verzoeken hadden betrekking op 

het terrein goederen en diensten. Dat kan gaan om het verkrijgen van een telefoonabonnement of het huren van 

een auto maar ook over studie en beroepskeuzeadvies.  

 

Tabel 5. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar terrein, 2016 

 

 
 

2016 

Arbeid – Werving en selectie 6 

Arbeid – Aanstelling 2 

Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie 0 

Arbeid – Arbeidsvoorwaarden 3 

Arbeid – Arbeidsomstandigheden 3 

Goederen en Diensten 10 

Onbekend 1 

Geen terrein 4 

Totaal 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 moskee, synagoge, kerk. 
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HOOFDSTUK 4. WIJZE VAN DISCRIMINATIE 
 

TOENAME BEDREIGING EN GEWELD 

 
e wijze waarop mensen worden gediscrimineerd kan op verschillende manieren gebeuren. De ADV’s hanteren 
andere categorieën dan de politie. De ADV’s onderscheiden vier categorieën: omstreden behandeling, 
vijandige bejegening, bedreiging en geweld. Omstreden behandeling gaat over anders behandelen, uitsluiten 
en weigeren van toegang. Mensen worden belemmerd of uitgesloten van toegang tot werk, diensten en 
voorzieningen. Denk bij het laatste aan weigering van toegang tot discotheken. Vijandige bejegening betreft 

uitlatingen, gedragingen en daden die kwetsend en/of beledigend zijn, of als zodanig worden ervaren. 
De politie hanteert zes verschillende categorieën: belediging, vernieling/bekladding, bedreiging, mishandeling, 

uitsluiting en opruiing. De categorie uitsluiting bij de politie is deels vergelijkbaar met de categorie omstreden 

behandeling bij de ADV’s.  

Bij het College voor de Rechten van de Mens worden hoofdzakelijk situaties gemeld waarbij sprake is van ongelijke 

behandeling. Dit is te vergelijken met de categorie omstreden behandeling bij de ADV’s. 

4.1 ADV’s 

 

Grafiek 6. Wijze van discriminatie van het aantal reguliere klachten bij de ADV’s, 2016 

 
 

Omstreden behandeling gaat vooral over anders behandelen, uitsluiten en weigeren van toegang. Het kan ook gaan 

om het anders (of ongelijk) toepassen van regels.De stijging van omstreden behandeling zien we vooral terug op de 

arbeidsmarkt en in mindere mate bij de horeca en rondom huisvesting. In 2016 ontvingen de drie ADV’s in totaal 

217 van dit type meldingen.  

Vijandige bejegening omvat vooral beledigende scheldpartijen en bekladdingen. In 2016 kwamen hierover 125 

meldingen binnen. De klachten die te maken hadden met het maatschappelijk debat rond Zwarte Piet en racisme 

worden geregistreerd onder vijandige bejegening. 

Discriminatie kan ook gepaard gaan met geweld of bedreiging. Dit type incidenten heeft vaak grote impact op 

mensen. Meldingen hierover komen maar beperkt binnen bij de ADV’s. Morele ondersteuning en goed advies is 

hierbij belangrijk. Er wordt altijd geadviseerd om ook aangifte te doen bij de politie, als dit niet al is gebeurd. In 

2016 is er sprake van een lichte toename van het aantal bedreigingszaken.  

 

 

 

D 
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4.2 Politie 

De wijzen van discriminatie zijn de vormen van discriminatie die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van 

Strafrecht (zoals 137c Sr, groepsbelediging) en delicten waarbij ook sprake kan zijn van een discriminatoir aspect 

(bijvoorbeeld een mishandeling).  

Grafiek 7 Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar wijze van discriminatie9 

 
 
 

Belediging: bij belediging gaat het hoofdzakelijk om uitschelden, al dan niet in het openbaar. Het kan in juridisch 

opzicht gaan om groepsbelediging (137c Wetboek van Strafrecht (Sr)) of een gewone belediging (266/267 Sr). 

Incidenten worden geregistreerd als discriminatie als er mogelijk sprake is van een strafbare gedraging met een 

discriminatoir motief. De politie registreerde in 2016 297 keer belediging, in 2015 was dit 257 keer.  

De categorie vernielingen bestaat hoofdzakelijk uit registraties van discriminerende bekladdingen. Het gaat in 2016 

om 92 incidenten. Nadere bestudering wijst uit dat het vooral om bekladdingen met hakenkruisen gaat.  

De zwaardere (mogelijk) strafbare feiten zijn mishandeling en bedreiging. In totaal heeft de politie in 2016 25 

gevallen van bedreiging geregistreerd en 27 keer mishandeling. We zien een toename van dit soort zaken. 

Het ligt voor de hand dat burgers bij zaken als vijandige bejegening, vernieling (bekladdingen) en bedreiging 

sneller naar de politie stappen om aangifte te doen dan dat zij een klacht indienen bij een ADV. Aangifte is bij 

vernieling (bekladdingen) nodig voor de verzekering.  

                                                 
9 Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meer wijzen gaan en dat verklaart het verschil. 
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HOOFDSTUK 5. AANDACHT VOOR DE LOKALE SITUATIE 

OPVALLENDE TOENAME VAN AANTAL DISCRIMINATIEZAKEN BIJ POLITIE IN HAARLEM, ZAANSTAD, 

ALKMAAR EN VELSEN 
 

e politie-eenheid Noord-Holland bestaat uit de drie districten Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en 

Noord-Holland Noord. In onderstaande tabellen worden de klachtenaantallen per gemeente vermeld. Alle 

gemeenten in deze eenheid zijn aangesloten bij een ADV.  

 

Uitgangspunt hierbij zijn de 380 klachten en meldingen bij de ADV’s en de 406 geregistreerde discriminatie-

incidenten van de politie.  

Het gaat bij de ADV’s alleen om klachten ingediend door burgers, geen eigen screening, exclusief zaken die wel in 

het werkgebied spelen, maar behandeld zijn door andere ADV’s. 

 

Top drie 

 

De politie-eenheid Noord-Holland is onderverdeeld in 35 gemeenten. De drie grootste gemeenten, Haarlem, Zaanstad 

en Haarlemmermeer tellen de meeste discriminatieklachten (kolommen 4 en 5). Het zijn gemeenten met 

inwonersaantallen van rond de 150.000. Omgerekend naar percentages per 1.000 inwoners staat Haarlem in 2016 

bovenaan met de meeste discriminatieklachten bij ADV’s en geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie 

(kolom 6, 2016). Van Zaanstad ontbreken gegevens. Haarlemmermeer komt op afstand op de derde plaats. De afstand 

tussen Haarlem en Haarlemmermeer is relatief groot. Haarlemmermeer heeft een minder stedelijk karakter dan 

Haarlem. Uit onderzoek blijkt dat de mate van verstedelijking een relatie heeft met de prevalentie van discriminatie. 

Opvallend is de sterke stijging van het aantal discriminatiemeldingen bij de politie in zowel Haarlem als Zaanstad. In 

Haarlemmermeer is het aantal vrijwel gelijk gebleven.  

 

Tabel 2. Drie grootste gemeenten, klachten per 1.000 inwoners, 2015 en 2016 

 Aantal 
inwoners 

 

Aantal 
inwoners 

 

Aantal klachten 
en meldingen 

ADV's 

Aantal 
discriminatie 
incidenten 
politie 

TOTAAL 
Klachten ADV’s  
+ incidenten 

politie  
per 1.000 
inwoners10 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Haarlem (KEN) 156645 158140 47 60 32 45 0,50 0,66 

Haarlemmermeer 
(KEN) 

144152 144518 29 25 22 21 0,35 0,32 

Zaanstad (ZAWA) 151418 152466 59 - 26 43 0,56 - 

 

Middelgrote gemeenten 

 

Hierna volgen zes middelgrote gemeenten met inwonersaantallen tussen de 50.000 en 110.000. Dit zijn Alkmaar, 

Purmerend, Hoorn, Velsen, Den Helder en Heerhugowaard. 

Als we het aantal klachten omrekenen naar een percentage per 1.000 inwoners spant Alkmaar de kroon met een 

score van 0,76 in 2016 (kolom 6 in tabel 3), Velsen volgt met een score van 0,70. Den Helder en Hoorn volgen met 

scores van respectievelijk 0,66 en 0,65. Van Purmerend zijn de gegevens niet compleet.  

In Velsen heeft in 2016 de politie een heel hoog aantal discriminatie-incidenten geregistreerd. In Velsen speelde dit 

jaar mee dat er veel geflyerd en gestickerd wordt door een groepje aanhangers van de rechts-radicale Nederlandse 

Volksunie (NVU). In Velsen èn Den Helder valt op dat het aantal geregistreerde politie-incidenten (kolom 5), in 

vergelijking met het aantal ADV-registraties, relatief hoog is. Hiervoor is geen duidelijke verklaring.  

 

Opvallend zijn de hoge scores per 1.000 inwoners (kolom 6, 2015) in vergelijking met de grootste gemeenten in de 

eenheid Noord-Holland; Alkmaar en Velsen scoren per 1.000 inwoners hoger dan Haarlem.  

                                                 
10 Formule: aantal klachten ADV’s+aantal incidenten politie/(aantal inwoners/1000) 

D 
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Tabel 3. Middelgrote gemeenten, klachten per 1.000 inwoners, 2015 en 2016 

 Aantal 
inwoners 

 

Aantal 
inwoners 

Aantal klachten 
en meldingen 

ADV's 

Aantal 
discriminatie 
incidenten 
politie 

TOTAAL 
Klachten ADV’s 
+ incidenten 

politie  
per 1.000 
inwoners 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Alkmaar (NHN)* 107106 107623 37 46 28 36 0,61 0,76 

Velsen (KEN) 67166 67448 8 10 23 37 0,46 0,70 

Den Helder (NHN) 56483 56305 9 7 22 30 0,55 0,66 

Hoorn (NHN) 71880 72200 25 24 20 23 0,63 0,65 

Heerhugowaard (NHN) 53554 53946 11 10 18 16 0,54 0,48 

Purmerend (ZAWA) 79611 79889 33 - 31 26 0,80 - 

 

 *Alkmaar is in 2015 gefuseerd met Graft-De Rijp en Schermer. 

• Geen gegevens over 2016 over Purmerend bekend. 

 

Gemeenten 20.000-45.000 inwoners 

 

In eenheid Noord-Holland zijn 14 gemeenten met inwonersaantallen tussen de 20.000 en 45.000. Omgerekend naar  

een percentage van 1.000 inwoners staat Beverwijk in vergelijking met de gemeenten in deze ranglijst, evenals vorig 

jaar, op de eerste plaats met een score van 0,54 (kolom 6 in tabel 4). Bergen en Bloemendaal volgen met scores van 

respectievelijk 0,54 en 0,45.  

We dienen voorzichtig te zijn met conclusies op basis van kleine aantallen; elk jaar is de ranglijst weer anders.  

 

Tabel 4. Gemeenten 20.000-45.000 inwoners, klachten per 1.000 inwoners, 2015 en 2016 

 Aantal 
inwoners 

Aantal 
inwoners 

Aantal klachten 
en meldingen 

ADV's 

Aantal 
discriminatie 
incidenten 
politie 

TOTAAL 
Klachten ADV’s 
+ incidenten 

politie  
per 1.000 
inwoners 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Beverwijk (KEN) 40182 40318 8 7 13 15 0,52 0,55 

Bergen (NHN) 30005 29947 5 5 7 11 0,40 0,54 

         

Bloemendaal (KEN) 22256 22296 4 8 4 2 0,36 0,45 

Koggenland (NHN) 22426 22474 1 0 7 9 0,36 0,40 

Castricum (NHN) 34361 34613 2 6 6 7 0,23 0,38 

Stede Broec (NHN) 21498 21487 2 3 5 5 0,33 0,37 

Heemskerk (KEN) 39138 39299 8 7 9 6 0,44 0,33 

Medemblik (NHN) 43604 43711 8 3 3 9 0,25 0,27 

Hollands Kroon (NHN) 47546 47523 6 4 5 9 0,23 0,27 

Langedijk (NHN) 27287 27449 4 1 5 6 0,32 0,26 

Schagen (NHN) 46137 46163 5 4 10 7 0,33 0,24 

Heemstede (KEN) 26480 26766 3 1 0 5 0,11 0,23 

Heiloo (NHN) 22553 22678 2 5 9 1 0,49 0,04 

Edam-Volendam 
(ZAWA)* 

35393 35465 8 - 3 - 0,31 - 

* De cijfers van de gemeente Edam-Volendam is inclusief gemeente Zeevang.  

• Geen gegevens over 2016 over Edam-Volendam bekend. 
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Kleine gemeenten  

 

Ten slotte zien we hier een overzicht van de kleinste gemeenten in de eenheid Noord-Holland. Ook hier springt een 

aantal gemeenten in het oog. Uit Zandvoort en Enkhuizen komen, omgerekend naar de inwonertallen, opvallend 

veel klachten (kolom 6 in tabel 5). Hierna volgt Texel. Over een deel van onderstaande gemeenten zijn over 2016 

geen gegevens beschikbaar. 

 

Enkhuizen levert van oudsher relatief veel meldingen op. In 2015 was het aantal klachten uit deze gemeente 

opvallend laag, in 2016 is het echter weer op het oude niveau.  

 

Tabel 5. Kleine gemeenten, klachten per 1.000 inwoners, 2015 en 2016 

 Aantal 
inwoners  

 

Aantal 
inwoners 

Aantal klachten 
en meldingen 

ADV's 

Aantal 
discriminatie 
incidenten, 
politie 

TOTAAL 
Klachten ADV’s 
+ incidenten 

politie  
per 1.000 
inwoners 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Zandvoort (KEN) 16692 16792 2 4 5 7 0,42 0,66 

Enkhuizen (NHN) 18345 18468 4 3 3 7 0,27 0,54 

Texel (NHN) 13581 13582 1 3 3 4 0,22 0,52 

Oostzaan (ZAWA) 9187 9504 1 - 1 3 0,66 - 

Waterland (ZAWA) 17143 17304 5 - 1 6 0,53 - 

Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude (KEN) 

 

5574 

 

5578 1 1 1 0 0,36 0,20 

Beemster (ZAWA) 8903 8958 0 - 0 0 0,34 - 

Drechterland (NHN) 19249 19404 1 1 0 0 0,31 0,05 

Landsmeer (ZAWA) 10823 10977 2 - 0 0 0,28 - 

Wormerland (ZAWA)  15740 15664 2 - 3 1 0,26 - 

Uitgeest (KEN) 13291 13360 2 0 1 0 0,23 0 

Opmeer (NHN) 11301 11338 1 0 1 1 0,18 0,09 

 

• Geen gegevens over Oostzaan, Waterland, Landsmeer en Wormerland over 2016 bekend. 

Veel of weinig discriminatie? 

Wat zeggen de cijfers nog meer? Betekent weinig meldingen dat discriminatie in deze gemeente niet speelt? Doet 

een (vergelijkbare) gemeente met veel of weinig meldingen het goed of slecht?  

Het aantal meldingen per gemeente is lastig te duiden. Als een ADV sterke netwerken heeft in een bepaalde 

gemeente levert dit waarschijnlijk sneller discriminatiemeldingen op. Ook kan de vestigingsplaats van een ADV van 

invloed zijn op het aantal meldingen. De ADV’s in Haarlem en Alkmaar zijn het langst en het meest bekend, 

waardoor inwoners wellicht sneller denken aan de mogelijkheid om discriminatie te melden. In Hoorn is sprake van 

een groeiend netwerk en een hechtere samenwerking met de gemeente. Zowel in Zaanstad als Purmerend is een 

kantoor gevestigd van ADV Zaanstreek-Waterland. Ook de mate van verstedelijking is van invloed op het aantal 

discriminatiemeldingen. 

Per gemeente gaat het om kleine aantallen, hierdoor zien we soms sterke fluctuaties. Daarom moeten we 

voorzichtig zijn om hieraan conclusies te verbinden. Het is vooral interessant om te zien hoe gemeenten die 

vergelijkbaar zijn in inwoneraantallen zich tot elkaar verhouden.  



20 

 

CONCLUSIES EN AANKNOPINGSPUNTEN VOOR BELEID  

n de Monitor Discriminatie Noord-Holland over het jaar 2016 zijn zoveel mogelijk beschikbare gegevens over 

discriminatie in de politie-eenheid Noord-Holland gepresenteerd. De cijfers geven een indruk van de aard en de 

prevalentie van discriminatie. Eén ding is duidelijk: discriminatie komt overal voor en bepaalde groepen hebben 

hier meer onder te lijden dan andere.  

 

Politie, ADV’s en het College voor de Rechten van de Mens vervullen elk op eigen wijze een cruciale rol bij de 

aanpak van discriminatie. Voor een effectieve aanpak van discriminatie is een samenhangend en op elkaar 

afgestemd beleid echter van groot belang. De meldingen en registraties van discriminatie bij de politie, de ADV’s 

en het College voor de Rechten van de Mens vertonen soms overeenkomsten, maar laten vooral ook verschillen 

zien. De aard van een discriminatie-ervaring lijkt te bepalen bij welke organisatie de gedupeerde melding maakt.  

 

De Monitor Discriminatie 2016 Noord-Holland verschijnt gelijktijdig met rapporten over zeven andere regionale 

politie-eenheden in Nederland èn het landelijke (multi agency) rapport Discriminatiecijfers in 201611. 

 

Cijfers en ontwikkelingen 

In 2016 ontvingen de  drie ADV’s 380 meldingen van discriminatie. De politie in eenheid Noord-Holland registreerde 

in dat jaar 406 discriminatie-incidenten. Daarbij kwamen nog 83 incidenten met een discriminatoir karakter, 

gericht tegen werknemers met een publieke taak zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel. Denk hierbij 

vooral aan scheldpartijen met daarin de woorden homo, jood etc. 

De instroom verzoeken om een oordeel over 2016 vanuit eenheid Noord-Holland bij het College voor de Rechten 

van de Mens was 29.  

 

Wat opvalt is dat het aantal discriminatiezaken waarvan aangifte is gedaan of melding is gemaakt bij de politie in 

eenheid Noord-Holland in 2016 ten opzichte van 2015 is gestegen met 2%. Aangezien er landelijk sprake is van een  

sterke daling (-20%). Ook bij de ADV’s is het totaal aantal discriminatieklachten in 2016 met 15% sterk gestegen ten 

opzichte van 2015. De flinke stijging van het aantal klachten bij de Noord-Hollandse ADV’s is niet conform de 

landelijke ontwikkelingen. Landelijk is er sprake van een heel lichte stijging. Er is geen duidelijke verklaring voor 

de genoemde tendensen in Noord-Holland. 

 

De belangrijkste ontwikkelingen wat betreft discriminatiegronden en maatschappelijke terreinen zijn: 

 

• Ras/afkomst grootste aandeel klachten bij zowel ADV’s als de politie  

• Veel meldingen, èn toename, over (homo)seksuele gerichtheid bij de politie 

• Antisemitisme licht toegenomen bij de politie  

• Moslimdiscriminatie fluctueert, afhankelijk van ontwikkelingen en incidenten elders in de wereld 

• Zwangerschapsdiscriminatie op arbeidsmarkt licht gestegen 

• Opvallend nieuw terrein bij politie: discriminatie-incidenten die  zich afspelen op sociale media  

 

In grote gemeenten zoals Haarlem, Zaanstad, Alkmaar en Velsen zien we in 2016 ten opzichte van 2015 een sterke 

stijging van het aantal aangiften/meldingen van discriminatie bij de politie.   

 

Er is een toename zichtbaar van geweld- en bedreigingszaken. 

 

Aanvullend onderzoek gewenst 

Los van de meldingen weten we uit onderzoek onder burgers in verschillende gemeenten in Noord-Holland dat 1 op 

de 1012 mensen zich het afgelopen jaar gediscrimineerd heeft gevoeld. Op basis van dit getal krijgen we een beeld 

van de omvang van discriminatie. Het biedt in combinatie met de meldcijfers een completer beeld van 

discriminatie. Het is aan te bevelen dat meer gemeenten onderzoek naar ervaren discriminatie onder burgers 

(blijven) doen. 

Landelijk wordt onderzoek gedaan naar ervaren discriminatie door het Sociaal en Cultureel Planbureau.  

 

                                                 
11 Gezamenlijk  jaarrapport over discriminatie in 2016 van de Nationale Politie, ADV’s en College voor de Rechten van de Mens.  
12 Velsen: 10%, Zaanstad: 11%, onderzoek Noord-Holland: 12%. Bij elkaar genomen ongeveer 1 op de 10 mensen. 

I 
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Inzicht in meldingsbereidheid 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de motieven van mensen om wel of geen melding 

te maken van hun discriminatie-ervaring13. De belangrijkste redenen van mensen die wèl melding maken van hun 

ervaring, zijn:  

• Melder wil dat de zaak wordt opgelost 

• Melder vindt dat degene die het heeft gedaan moet worden aangepakt   

• Melder wil zijn of haar verhaal kwijt kunnen  

• Melder wil weten of het discriminatie was 

• Melder wil weer ‘gewoon’ met degene die het heeft gedaan omgaan 

 

Vanuit deze motieven zijn mensen bereid om melding te maken van discriminatie. Hierop kunnen ADV’s, politie en 

College sterker inzetten.  

 

Naar aanleiding van de informatie in dit rapport gaan de ADV’s graag met lokale bestuurders, beleidsmakers en 

politie in gesprek om samen te praten over mogelijke interventies en beleid. Bij de totstandkoming van de 

volgende Monitor zullen belanghebbende partijen eerder worden betrokken bij te ontwikkelen beleid.  

Het is tevens ons dringende verzoek dat de monitor op de agenda komt van de driehoek van de eenheid Noord-

Holland en dat het thema aanpak discriminatie terecht komt in het integraal meerjaren beleidsplan Veiligheid. 

 

Aanknopingspunten voor een gezamenlijke aanpak 

Onderstaande punten bieden aanknopingspunten voor een gemeentelijke en gezamenlijke aanpak van enkele 

belangrijke kwesties die in dit rapport geschetst worden.  

 

Win het vertrouwen van mensen die te maken krijgen met discriminatie  

ADV's merken bij hun melders dat zij zich lang niet altijd gesteund voelen door overheid en politie. Op de 

arbeidsmarkt bijvoorbeeld, wordt door iedereen erkend dat er wordt gediscrimineerd. Minister-president Rutte 

verklaarde in 2015 al dat hij niets kan doen aan discriminatie op de arbeidsmarkt en meent dat 'niet-westerse 

allochtone jongeren' beter hun best moeten doen. In 2016 herhaalt hij zijn uitspraak tijdens een interview met een 

jongerenplatform.   

 

Maar ook dichterbij, in gemeenten, voelen mensen zich niet altijd bijgestaan. Als mensen de stap zetten om 

aangifte te doen van discriminatie hebben ze niet altijd het gevoel daarin te worden gesteund. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld als een baliemedewerker bij de politie geen aangifte op wil nemen omdat die op eigen initiatief 

beslist dat de zaak niet onder het strafrecht valt en een melder wegstuurt. Gemeenten laten soms te weinig aan 

hun burgers zien dat zij het tegengaan van discriminatie belangrijk vinden. 

 

Gemeenten en politie kunnen nog veel winnen op het gebied van vertrouwen. De campagne 'zet een streep door 

discriminatie' geeft hen tools in handen om uit te stralen dat discriminatie niet wordt getolereerd in de eigen 

gemeente. Aanbeveling: maak gebruik van het aanbod van de rijksoverheid: meer ‘exposure’ en steun in de 

gemeente. Dan gaan burgers sneller geloven dat burgemeester en wethouders echt iets met het onderwerp willen. 

Op de website zeteenstreepdoordiscriminatie.nl staan de tools van de campagne. 

 

Maar er is nog meer dat gemeenten kunnen doen om een heldere boodschap uit te stralen. 

 

Gemeenten geven het goede voorbeeld bij aanpak discriminatie op de arbeidsmarkt  

Discriminatie op de arbeidsmarkt is al jaren een groot probleem. Het onderwerp verdient een plaats op de 

gemeentelijke agenda, waarbij vooral proactief optreden gewenst is. Hoewel gemeenten  bedrijven en organisaties 

niet kunnen dwingen om dit ook te doen, kunnen zij zelf wel het goede voorbeeld geven door te werken aan een 

discriminatievrije en inclusieve gemeentelijke organisatie. 

 

                                                 
13 Ervaren discriminatie in Nederland, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014 
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Wat kunnen gemeenten doen? 

 

• Specifieke groepen actief bemiddelen 

Geef specifieke aandacht aan groepen met meer afstand tot de arbeidsmarkt: jongeren van niet-westerse 

afkomst, mensen met een beperking en oudere werkzoekenden, en bemiddel hen actief naar werk. 

 

• Werk aan diversiteit in de gemeentelijke organisatie en vooroordeelvrij selecteren 

Committeer je als gemeente aan een doelstelling. Bijvoorbeeld door aansluiting bij het Charter Diversiteit 

van de Stichting van de Arbeid14. Organisaties die zich hierbij aansluiten verklaren ('vrijwillig maar niet 

vrijblijvend') dat zij willen werken aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een checklist van wat de 

voordelen zijn van diversiteit en wat een (gemeentelijke) organisatie allemaal kan doen om dit te bereiken, 

is ontwikkeld door Kennisplatform Integratie en Samenleving (www.audit-diversiteit.nl). 

ADV’s kunnen samen met het College voor de Rechten van de Mens trainingen geven aan HRM-afdelingen 

over selecteren zonder vooroordelen.  

 

• Werkgevers aanspreken en motiveren 

Spreek werkgevers aan op hun maatschappelijke rol en stimuleer diversiteit. Begin bijvoorbeeld in de top 

drie van sectoren waarover veel discriminatie wordt gemeld: uitzend- en werving & selectiebureaus, horeca 

en detailhandel. Gemeenten kunnen werkgevers en specifieke groepen bij elkaar brengen door middel van 

banenmarkten, zonder uitsluiting van andere groepen. ADV’s kunnen ondersteunen bij het organiseren van 

een bijeenkomst over diversiteit voor het MKB. Gemeenten kunnen ambassadeurs uit verschillende 

doelgroepen aanstellen voor het promoten van diversiteit in het MKB (of breder). 

 

Bredere aandacht voor discriminatie op straat en in de directe woonomgeving  

Discriminatie vindt veelvuldig plaats op straat en in de eigen woonomgeving. Het is geen marginaal verschijnsel. 

Het is belangrijk dat het vroegtijdig wordt gesignaleerd voordat verhoudingen zich verharden en tegenstellingen 

niet meer te herstellen zijn. Sommige dingen moeten duidelijk worden opgepakt door de politie, maar een 

preventieve aanpak heeft de voorkeur: bemiddeling en projecten die mensen met elkaar verbinden. 

 

Wat kunnen gemeenten doen? 

 

• Regierol gemeenten oppakken in het oplossen van conflicten in de wijk 

Gemeente, neem de regie. Als verantwoordelijke voor de handhaving van de openbare orde en integrale 

veiligheid is een regierol weggelegd voor gemeenten. De regie in de wijk kan worden ondergebracht bij 

sociale wijkteams of een buurtregisseur. De gemeente stelt vanuit haar regieverantwoordelijkheid iemand 

aan die het voortouw neemt bij de aanpak van woonoverlast/discriminatie in de woonomgeving en brengt 

de verschillende partijen samen15. Conflicten in de wijk kunnen heel complex zijn en de regisseur heeft een 

belangrijke rol in het focussen van alle partijen (politie, woningcoöperaties, wijkteams, buurtbemiddeling, 

eventuele geestelijke hulpverleners, etc.) op het stoppen van de overlast en/of discriminatie. 

• Ondersteuning van preventie, bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen op scholen of voorlichting bij 

volwassenen (denk aan migrantenorganisaties of welzijnsorganisaties) die de ADV’s verzorgen. Voorkomen 

is immers beter dan genezen. Deze actieve rol van de ADV’s wordt ook genoemd in het Nationaal 

Actieprogramma Discriminatie van het kabinet (2016). 

 

Wat kan de politie doen? 

• Wijkagent kan het verschil maken 

Maak gebruik van de positieve rol van de wijkagent. Bij burenconflicten kan de wijkagent een heel 

belangrijke positieve rol spelen. De wijkagent kan met betrokken partijen spreken en een bemiddelende rol 

spelen. Het uniform kan soms net de nodige indruk maken op een onwillige buur om tóch het gesprek aan 

te gaan. Wat wij zien bij melders is dat het belangrijk is dat ze zich door de wijkagent serieus genomen 

voelen. Ook al komt er geen verbetering in de situatie, dan nog kan het gevoel gesteund te worden een 

                                                 
14 diversiteitinbedrijf.nl/charter-diversiteit-wat-is-het 
15 Voorbeeldaanpak ‘Discriminatie in de woonomgeving’, 2013. Zie www.platformwoonoverlast.nl.  
De handreiking is te vinden op  www.platformwoonoverlast.nl/files/2015/03/Voorbeeldaanpak-Discriminiatie-in-de- 
woonomgeving.pdf 
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groot verschil maken. Daarbij helpt het als een wijkagent om kan gaan met vele normen en waarden en 

neutraal kan bemiddelen.  

 

• Geef aandacht aan deskundigheid(sbevordering)  

Aangifte doen is vaak een grote stap voor mensen. Als het daarbij ook nog gaat over een heel persoonlijk 

kenmerk als huidskleur, geloof, afkomst of seksuele gerichtheid, wordt iemand nog kwetsbaarder. De 

baliemedewerker is vaak het eerste gezicht voor een burger en kan een belangrijke rol spelen in hoe 

serieus genomen of veilig een melder zich voelt door en bij de politie. Sinds kort is er in Noord-Holland de 

afspraak dat baliemedewerkers mensen die melding doen van discriminatie kunnen doorverwijzen naar de 

ADV's. Als de politie zelf weinig kan doen met een melding, bestaat de mogelijkheid om door te verwijzen. 

Dit is een goede ontwikkeling. 

 

Met de politie in eenheid Noord-Holland en de ADV's is er een samenwerking waarbij baliemedewerkers 

(BOA’s) worden getraind op het onderwerp discriminatie. De ADV's willen dit graag verbreden naar alle 

medewerkers in de basispolitiezorg. Ook voor medewerkers in sommige rechercheonderdelen is dit 

wenselijk. Het is belangrijk dat de training structureel wordt opgenomen in het trainingsprogramma van 

politieagenten. 

Een aantal onderwerpen is van belang bij de training van de politie:  

 

>Omgaan met discriminatie en bewustwording van eigen vooroordelen stelt politiemedewerkers beter in 

staat om op een sensitieve en succesvolle manier deze rol te vervullen. Impliciete associaties komen hierbij 

aan de orde en ook de bewustwording van wat het betekent om gediscrimineerd te worden. 

 

>In een dergelijke training is ook aandacht voor kennis van strafrecht. Het herkennen van discriminatie en 

het stellen van de juiste vragen kan het verschil maken. Soms worden aangiften bij voorbaat onterecht 

afgeketst omdat er geen sprake zou zijn van discriminatie. Of er wordt bij een aangifte soms te weinig 

doorgevraagd of wellicht sprake is van discriminatie. In een aantal gevallen wordt in het proces-verbaal 

zeer beperkt weergegeven wat er precies is gezegd en door wie, terwijl dit juist essentieel is voor de 

tenlastelegging van discriminatie.  

 

ADV’s zien graag dat bovengenoemde trainingsonderdelen structureel worden ingepland bij de politie.  

 

• Opsporing en vervolging 

Als daadwerkelijk sprake is van een zaak, die onder het strafrecht valt, waarbij ook getuigen zijn en die 

vervolgbaar is, dan is het in de praktijk vaak een lang proces van de aangifte tot een rechtszaak. Dat kan 

bij aangevers de indruk wekken dat hun discriminatiezaak niet als belangrijk wordt gezien; dit geldt net zo 

goed voor de daders. In 2017 zal een samenwerkingsconvenant tussen OM, politie en ADV’s worden 

getekend, waarin onder meer staat dat discriminatiezaken voortvarend worden aangepakt. Het is van 

belang dat politiemedewerkers op de hoogte zijn van het nieuwe samenwerkingsconvenant en daar in hun 

werk rekening mee houden.  
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BIJLAGE 1. TOELICHTING OP GEBRUIKTE BRONNEN EN GEGEVENS IN DEZE 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.16  

 

1. Klacht- en incidentregistraties 

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

van discriminatie of ongelijke behandeling 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). In dit rapport zijn klacht- en incidentregistraties, voor zover regionaal beschikbaar, kwantitatief 

opgenomen van de politie, de ADV’s en het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast zijn enkele 

casusbeschrijvingen toegevoegd. 

In Nederland zijn er nog meer 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.  

 

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. 

 

2. Meldingen en klachten bij een antidiscriminatievoorziening (ADV) 

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

klacht indienen bij een ADV. Sinds de inwerkingtreding 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 groep nadelig uitpakt. Bij de registratie van meldingen en klachten bij ADV's staat het perspectief van de 

melder centraal. Van de geregistreerde meldingen en klachten bij een ADV is niet per definitie juridisch of 

objectief aangetoond dat er sprake was van discriminatie. 

De drie ADV’s in Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord-Holland Noord registreren meldingen en klachten 

in het LBA-net. Alle klachten en meldingen worden geregistreerd, tenzij onvoldoende gegevens beschikbaar zijn of 

de melding geen betrekking heeft op (ervaren) discriminatie. LET OP: er wordt hier steeds gesproken over 

registreren. ADV’s nemen de meeste klachten en meldingen ook in behandeling.  

Klachten en meldingen bij de drie ADV’s in Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord-Holland Noord zijn in 

dit rapport opgeteld en onder de verzamelnaam 'meldingen' gebruikt in tabellen en grafieken. De ADV’s screenen 

ook personeelsadvertenties op mogelijke discriminatie op grond van leeftijd of geslacht. Indien een dergelijke 

advertentie discriminerende eisen bevat, wordt dit geregistreerd; over deze registraties wordt in dit rapport apart 

gerapporteerd onder vermelding van registraties eigen screening.  

De ADV’s registreren meldingen en klachten van inwoners in de politie-eenheid Noord-Holland, ook als de situatie 

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

 

                                                 
16 Voor 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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3. Incidenten geregistreerd door de politie 

Discriminatie is strafbaar. In het strafrecht kan discriminatie op twee manieren tot uiting komen: enerzijds zijn er 

de specifieke discriminatieartikelen, waarin discriminatie (137c t/m e Sr) en discriminerende uitsluiting (137g en 

429 quater Sr) strafbaar zijn gesteld. Anderzijds kan er bij commune ('gewone') delicten (zoals mishandeling, 

brandstichting of bedreiging) sprake zijn van een discriminatoir aspect. Een dergelijk feit 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 als vastgelegd in het 

Wetboek van 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.17 Politieagenten registreren meldingen en aangiften in het bedrijfsprocessensysteem BVH.  

 

In elke politie-eenheid is iemand verantwoordelijk voor de registratie van incidenten met een discriminatoir 

karakter in een zaaksoverzicht. Deze persoon zorgt er voor dat met enige regelmaat een zoekopdracht wordt 

uitgezet in BVH. De zoekopdracht levert een overzicht op van mogelijke relevante aangiften en meldingen, die de 

verantwoordelijke controleert en waaruit hij of zij de registraties die daadwerkelijk een discriminatoir karakter 

hebben overneemt in het zaaksoverzicht (ook wel casescreening genoemd). Het zaaksoverzicht bevat een overzicht 

van incidenten met discriminatoir karakter in de betreffende politie-eenheid. De incidenten betreffen zowel 

'zuivere' discriminatie als commune delicten met discriminatoir aspect. De zaaksoverzichten uit de eenheden 

worden gebruikt in het - eveneens in de Aanwijzing voorgeschreven - Regionaal Discriminatieoverleg (het 

zogenaamde RDO) waar de voortgang van zaken regelmatig wordt afgestemd tussen de coördinerende Officier van 

Justitie, politie en ADV.   

 

De zaaksoverzichten zijn niet gebruikt in deze rapportage, er is gebruik gemaakt van discriminatiecijfers zoals 

aangeleverd door de nationale politie. Meldingen, aangiften en eigen waarnemingen van discriminatie-incidenten of 

incidenten met een discriminatoir aspect zijn door de politie op nationaal niveau uit de BVH gefilterd. De politie 

gebruikt hiervoor een uitgebreide trefwoordenlijst om alle registraties van de politie-eenheid te screenen op 

discriminatie. Met behulp van een zoekprogramma worden de treffers door een klein groepje screeners op 

relevantie beoordeeld en opgenomen in een landelijke database. Vervolgens wordt hiervan een export gemaakt 

naar een Excelbestand. 

Helaas ontbreekt daarbij in de meeste gevallen de omschrijving van de zaak wat een beperkend effect heeft op de 

mogelijkheid tot duiding van de cijfers. 

 

In het voorliggende rapport worden incidenten gericht tegen werknemers met een publieke taak apart weergegeven 

van overige incidenten. De reden hiervoor is dat politieagenten veelvuldig met scheldpartijen worden 

geconfronteerd, waarbij vaak woorden als 'homo' en 'jood' worden gebruikt. Verreweg de meeste registraties van 

discriminatie-incidenten tegen politieagenten in functie betreffen dit soort beledigingen (zie POLDIS 2012). In de 

politie-eenheden wordt daarbij verschillend omgegaan met aangiften (door politiemensen) van beledigingen aan 

hun adres: in sommige eenheden worden dergelijke incidenten wel geregistreerd in het zaaksoverzicht, in andere 

regio’s niet. Door afzonderlijk over deze registraties te rapporteren, wordt vertekening van het totaalbeeld 

voorkomen.  

 

4. 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 behandelen wordt een onderzoek gestart, 

waarna een zitting volgt en het College uitspraak doet en bepaalt of er al dan niet sprake is van verboden 

onderscheid. Soms komt het niet tot een zitting, bijvoorbeeld omdat er bemiddeling plaatsvindt of omdat een 

                                                 
17 Openbaar Ministerie (2007, 2011) Aanwijzing Discriminatie, zie:  
www.om.nl/algemene_onderdelen/uitgebreid_zoeken/@155214/aanwijzing/. 
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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 inwoners van eenheid Noord-

Holland en de daarbij door het College uitgesproken oordelen zijn door het College ter beschikking gesteld voor dit 

rapport. De ADV in regio Noord-Holland die het rapport schrijft is verantwoordelijk voor de interpretatie van en 

teksten over de regionale data die door het College zijn aangeleverd. 

 

5. 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 plaatsgevonden. In Nederland 

is het College voor de Rechten van de Mens bevoegd om te toetsen of er sprake is van wettelijk verboden 

onderscheid op basis van de gelijkebehandelingswetgeving. Ook rechters kunnen zaken toetsen aan de 

gelijkebehandelingswetgeving of het strafrecht en beoordelen of discriminatie in juridische zin heeft 

plaatsgevonden. Gegevens hierover zijn vooralsnog niet regionaal beschikbaar. 
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BIJLAGE 2. DE TABELLEN 

 

1.Omvang van gemelde discriminatie-ervaringen in politie-eenheid Noord-Holland 

Tabel 1. Aantal klachten, meldingen en registraties van discriminatie per jaar 

  2015 2016 

ADV's Noord-Holland, klachten/meldingen 330 380 

Politie, geregistreerde discriminatie-incidenten 
(eenheid Noord-Holland) 

39818 406 

Politie, geregistreerde discriminatie-incidenten  
tegen werknemers met een publieke taak (eenheid 
Noord-Holland) 

9219 83 

College voor de Rechten van de Mens, instroom 
verzoeken om oordeel20 

- 29 

ADV's Noord-Holland, eigen screening21 21 8 

 

                                                 
18 Bij de opmaak van de discriminatie-jaarcijfers Politie over 2015 is gebleken dat niet alle gegevens van de laatste drie 
maanden van 2015 zijn meegenomen in de screening. Over de laatste drie maanden van 2015 is een correctiefactor berekend 
voor het totaal. Dat betekent voor de eenheid Noord-Holland dat het aantal registraties naar schatting hoger is en op een totaal 
komt van 398 (i.p.v. 339) reguliere registraties en 92 (i.p.v. 79) incidenten tegen werknemers publieke taak.  
De Nationale Politie heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in een complete en juiste rapportage over discriminatie-
incidenten. De politie blijft, samen met andere organisaties die een taak hebben in de bestrijding van discriminatie, toewerken 
naar een landelijke aanpak om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van geregistreerde discriminatie-incidenten in 
Nederland. 
19 Inclusief scheldpartijen. Verdere toelichting idem voetnoot 16.  
20 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. 
21 Screening van vacatureteksten door ADV, screening nieuwsberichten m.b.t. discriminatie in lokale media. 
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2. Cijfers ADV’s Noord-Holland 
 

Tabel 2a. Aantal klachten/meldingen ADV’s Noord-Holland, naar discriminatiegrond22 

  2015 2016 

Antisemitisme23 3 10 

Arbeidscontract 0 0 

Arbeidsduur 0 2 

Burgerlijke staat 3 0 

Geslacht 26 32 

Godsdienst  32 23  

waarvan islam24 27 15 

Handicap/chronische ziekte 30 24 

Leeftijd 36 30 

Levensovertuiging 2 3 

Nationaliteit 24 22 

Politieke gezindheid 2 13 

Ras25 140 178 

Seksuele gerichtheid 13 20 

Overige (niet-wettelijke) gronden 31 30 

Onbekend 0 2 

Totaal 342 389 

 

Tabel 2b. Aantal klachten/meldingen ADV’s Noord-Holland, aard van discriminatie26 

  2015 2016 

Bedreiging 13 19 

Geweld 4 4 

Omstreden behandeling 184 217 

Vijandige bejegening 123 125 

Overig 18 6 

Onbekend/n.v.t. 0 14 

Totaal 342 385 

 

 

                                                 
22 Het totale aantal in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal meldingen/klachten/registraties. Eén melding kan namelijk 
over discriminatie op meer gronden gaan, waardoor er verschillen ontstaan tussen het totaal in deze tabel en in tabel 1. 
23 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 eenheidsrapport 2015 werden registraties met betrekking tot joden nog opgenomen in de categorieën ras 
of godsdienst. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2014 en 2015 hier volgens de nieuwe benadering 
weergegeven. 
24 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. 
25 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 eenheidsrapport 2015 werden registraties met betrekking tot joden nog opgenomen in de categorieën ras 
of godsdienst. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2014 en 2015 hier volgens de nieuwe benadering 
weergegeven. 
26  Eén melding kan over discriminatie op meer wijzen gaan, waardoor er verschillen ontstaan tussen het totaal in deze tabel en 
het totaal in tabel 1. 
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Tabel 2c. Aantal klachten/meldingen ADV’s Noord-Holland, naar terrein 

  2015 2016 

Arbeidsmarkt 106 101 

Buurt/wijk 40 57 

Collectieve voorzieningen 26 27 

Commerciële dienstverlening 37 32 

Horeca/amusement 4 9 

Huisvesting 4 3 

Media en reclame 20 17 

Onderwijs 38 24 

Openbare ruimte 9 21 

Politie/OM/Vreemdelingendienst 12 17 

Privésfeer 1 3 

Publieke/politieke opinie 13 36 

Sport en recreatie 7 8 

Overig 13 25 

Totaal 330 380 
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Tabel 2d. Aantal klachten/meldingen ADV’s Noord-Holland, naar gemeente en aantal per 1.000 inwoners, 2015 en 

2016, in 2016 geen gegevens beschikbaar over gemeenten in werkgebied ADV Zaanstreek-Waterland. 

              

Aantal  
inwoners  

Aantal 
inwoners 

 

 Aantal 
klachten en 
meldingen 
ADV('s) 

Aantal klachten en 
meldingen ADV('s) per 

1.000 inwoners# 

         

  2015  2016 2015  2016 2015 2016 

Haarlem 156645 158140 47 
 

60 0,30 0,38 

Zaanstad 151418 152466 59 
 

- 0,39 - 

Haarlemmermeer 144152 144518 29  25 0,20 0,17 

Alkmaar* 107106 107623 37  46 0,35 0,43 

Purmerend 79611 79889 33  - 0,41 - 

Hoorn 71880 72200 25  24 0,35 0,33 

Velsen 67166 67448 8  10 0,12 0,15 

Den Helder 56483 56305 9  7 0,16 0,12 

Heerhugowaard 53554 53946 11  10 0,21 0,19 

Hollands Kroon 47546 47523 6  4 0,13 0,09 

Schagen 46137 46163 5  4 0,11 0,09 

Medemblik 43604 43711 8  3 0,18 0,07 

Beverwijk 40182 40318 8  7 0,20 0,17 

Heemskerk 39138 39299 8  7 0,20 0,18 

Castricum 34361 34613 2  6 0,06 0,17 

Bergen 30005 29947 5  5 0,17 0,17 

Edam-Volendam** 35393 35465 8  - 0,23 - 

Langedijk 27287 27449 4  1 0,15 0,04 

Heemstede 26480 26766 3  1 0,11 0,04 

Heiloo 22553 22678 2  5 0,09 0,22 

Koggenland 22426 22474 1  0 0,04 0 

Bloemendaal 22256 22296 4  8 0,18 0,36 

Stede Broec 21498 21487 2  3 0,09 0,14 

Drechterland 19249 19404 1  1 0,05 0,05 

Enkhuizen 18345 18468 4  3 0,22 0,16 

Waterland 17143 17304 5  - 0,29 - 

Zandvoort 16692 16792 2  4 0,12 0,24 

Wormerland 15740 15664 2  - 0,13 - 

Texel 13581 13582 1  3 0,07 0,22 

Uitgeest 13291 13360 2  0 0,15 0 

Opmeer 11301 11338 1  0 0,09 0 

Landsmeer 10823 10977 2  - 0,18 - 

Oostzaan 9187 9504 1  - 0,11 - 

Beemster 8903 8958 0  - 0,00 - 

Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude 

 
5574 

 
5578 

1   
1 

 
0,18 

 
0,18 

        

 

*Alkmaar is in 2015 gefuseerd met Graft-De Rijp en Schermer.  
** Gemeente Edam-Volendam en gemeente Zeevang zijn in 2016 gefuseerd. 
 
#Formule: aantal klachten ADV’s/(aantal inwoners/1000) 
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Tabel 2e. Aantal klachten/meldingen ADV’s Noord-Holland, naar discriminatiegrond en terrein, 2015  
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Arbeidsmarkt    14 5 15 25 2 8  32 1 8 

Buurt/wijk     3 2   6  22 6 1 

Collectieve voorzieningen   2 1 3 1 3  1  11  4 

Commerciële 
dienstverlening 

  1 4  4 6  1  12 1 7 

Horeca/amusement         1  1 1  

Huisvesting     1  1  0  1 1  

Media en reclame    1 3    1  12 1 2 

Onderwijs    3 4 4   2  20 1 4 

Openbare ruimte    1 1 1     4  1 

Politie/OM/VD      1   1  10   

Privésfeer     1         

Publieke/politieke opinie     3    1 2 6  2 

Sport en recreatie    1 1      5   

Overig    1 4 1   1  4 1 2 

 

Tabel 2f. Aantal klachten/meldingen ADV’s Noord-Holland, excl. Zaanstreek-Waterland27, naar discriminatiegrond 

en terrein, 2016 
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Arbeidsmarkt    14 5 9 17  4 1 26  4 

Buurt/wijk    1     2 4 18 3  

Collectieve voorzieningen    3  3 1  3 1 6  2 

Commerciële 
dienstverlening 

     2 3  2  15  2 

Horeca/amusement     1 1     1 1 2 

Huisvesting           2  1 

Media en reclame     1    1  8 1  

Onderwijs    1 2  1  1  10 1 3 

Openbare ruimte    1 2      6   

Politie/OM/VD    1  1   2  4  1 

Privésfeer           1   

Publieke/politieke opinie    1 2      15 3 1 

Sport en recreatie      2   1  1  2 

Overig    1 2  1    2   

                                                 
27 Alleen cijfers Kennemerland en Noord-Holland Noord. Geen cijfers beschikbaar van Zaanstreek-Waterland.  
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3. Cijfers politie in eenheid Noord-Holland 
 

Tabel 3a. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar discriminatiegrond28 

  2015 2016 

Antisemitisme29 22 29 

Geslacht 9 3 

Godsdienst30 33 39 

waarvan islam31 34 36 

Handicap 4 5 

Ras  129 137 

Hakenkruisen ongericht x 92 

Seksuele gerichtheid 90 107 

Onbekend 50 88 

Totaal 359 437 

 

Tabel 3b. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar wijze van discriminatie32 

  2015 2016 

Bedreiging 13 25 

Belediging 257 297 

Mishandeling 10 27 

Opruiing 5 2 

Uitsluiting 5 4 

Vernieling/bekladding 61 92 

Onbekend 0 2 

Overig 1 1 

Totaal 352 450 

                                                 
28 Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meer gronden gaan en dat verklaart het verschil. 
29 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 eenheidsrapport 2015 werden registraties met betrekking tot joden nog opgenomen in de categorieën ras 
of godsdienst. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers over 2014 en 2015 hier volgens de nieuwe benadering 
weergegeven. 
30 Hoewel het totaal aantal registraties godsdienst in 2015 uitkomt op 33, staan er in de subgrond 34 zaken aangevinkt op grond 
van ‘islam’.  
31 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. 
32 Het totale aantal registraties per jaar in deze tabel kan afwijken van het totaal aantal in tabel 1. Eén registratie kan over 
discriminatie op meer wijzen gaan en dat verklaart het verschil. 
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Tabel 3c. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar locatie, 2016 

  2015* 2016 

Openbare weg - 237 

Directe woonomgeving - 66 

Sociale media - 26 

Commerciële dienstverlening - 17 

Horeca/festival/uitgaan - 15 

School - 13 

Werkgerelateerd - 9 

Sportcomplex - 5 

Gebedshuis - 5 

Onbekend/Overig - 13 

Totaal - 406 

   
* In 2015 is niet op deze wijze geregistreerd 

Tabel 3d. Aantal discriminatie-incidenten politie, naar discriminatiegrond33 en terrein 2016 
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Werkgerelateerd  3  3 2 1 

Directe woonomgeving 1 4  27 19 15 

Commerciële 
dienstverlening 

 2  13 1 1 

Horeca/festival/uitgaan  2  10 3  

Openbaar vervoer  1  1   

School  1  2 3 7 

Openbare weg  12 1 110 58 56 

Politie/OM/VD       

Sociale media  3 1 11 8 3 

Sport   1  3  1 

Onbekend    5 1 4 

 

 

 

                                                 
33 Gebaseerd op de eerste discriminatiegrond, zoals in tabel 3a. De politie registreert ook een tweede en derde grond. 
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Tabel 3e Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie, naar gemeente (over incidenten die zich 

afspeelden in een gemeente) en naar aantal per 1.000 inwoners 

 Aantal 
inwoners 

 

Aantal 
inwoners 

Aantal discriminatie 
incidenten politie 

TOTAAL  
incidenten politie  

per 1.000 inwoners34 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Haarlem 156645 158140 32 45 0,20 0,29 
Zaanstad 151418 152466 26 43 0,17 0,28 

Haarlemmermeer 144152 144518 22 21 0,15 0,15 

Alkmaar* 107106 107623 28 36 0,26 0,33 

Purmerend 79611 79889 31 26 0,39 0,33 

Hoorn 71880 72200 20 23 0,28 0,32 
Velsen 67166 67448 23 37 0,34 0,55 
Den Helder 56483 56305 22 30 0,39 0,53 

Heerhugowaard 53554 53946 18 16 0,34 0,30 

Hollands Kroon 47546 47523 5 9 0,11 0,19 

Schagen 46137 46163 10 7 0,22 0,15 

Medemblik 43604 43711 3 9 0,07 0,21 

Beverwijk 40182 40318 13 15 0,32 0,37 
Heemskerk 39138 39299 9 6 0,23 0,15 
Castricum 34361 34613 6 7 0,17 0,20 

Bergen 30005 29947 7 11 0,23 0,37 

Edam-Volendam** 35393 35465 3 8 0,08 0,23 

Langedijk 27287 27449 5 6 0,18 0,22 

Heemstede 26480 26766 0 5 0 0,19 

Heiloo 22553 22678 9 1 0,40 0,04 

Koggenland 22426 22474 7 9 0,31 0,40 

Bloemendaal 22256 22296 4 2 0,18 0,09 

Stede Broec 21498 21487 5 5 0,23 0,23 

Drechterland 19249 19404 5 0 0,26 0 

Enkhuizen 18345 18468 1 7 0,05 0,38 

Waterland 17143 17304 4 6 0,23 0,35 

Zandvoort 16692 16792 5 7 0,30 0,48 

Wormerland 15740 15664 2 1 0,13 0,06 

Texel 13581 13582 2 4 0,15 0,30 

Uitgeest 13291 13360 1 0 0,08 0 

Opmeer 11301 11338 1 1 0,09 0,09 

Landsmeer 10823 10977 1 0 0,09 0 
Oostzaan 9187 9504 5 3 0,54 0,33 

Beemster 8903 8958 3 0 0,34 0 
Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude 

5574 5578 1 0 0,18 0 

 

*Alkmaar is in 2015 gefuseerd met Graft-De Rijp en Schermer. Het bevolkingsaantal en de meldingen van 2014 van deze twee 

gemeenten zijn in deze tabel opgeteld bij de aantallen van Alkmaar. 

**Edam-Volendam is in 2015 gefuseerd met de gemeente Zeevang. De bevolkingsaantallen en de meldingen van 2014 van deze 

gemeente is in deze tabel opgeteld bij de aantallen in 2014 van Edam-Volendam 

 

                                                 
34 Formule: aantal incidenten politie/(aantal inwoners/1000) 
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4. Cijfers College voor de Rechten van de Mens over eenheid Noord-Holland 

Instroom 
 
Tabel 4. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, per jaar  

 Aantal 

2016 29 

 
 

Tabel 4a. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar  

discriminatiegrond, 2016 (in aantallen) 

 2016 

Geslacht 5 

Ras 5 

Nationaliteit 1 

Godsdienst 2 

Seksuele gerichtheid 1 

Burgerlijke staat  

Politieke overtuiging  

Levensovertuiging  

Arbeidsduur 1 

Vaste / tijdelijke arbeidscontracten  

Handicap / chronische ziekte 5 

Leeftijd 4 

Grond onbekend 5 

  

Totaal 29 
 

Tabel 4b. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar terrein,  

2016 (in aantallen) 

 2016 

Arbeid – Werving en selectie 6 

Arbeid – Aanstelling 2 

Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie  

Arbeid – Arbeidsvoorwaarden 3 

Arbeid – Arbeidsomstandigheden 3 

Goederen en Diensten** 10 

Onbekend 1 

Geen terrein 4 

Totaal 29 
**Inclusief studie- en beroepskeuzeadvies 
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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 

 Arbeid 
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 d
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A
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o
m
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n
d
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e
d
e
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Geslacht 1 1   1 2   5 

Ras     1 4   5 

Nationaliteit      1   1 
Godsdienst 1      1  2 

Seksuele gerichtheid     1    1 

Burgerlijke staat          

Politieke overtuiging          

Levensovertuiging          

Arbeidsduur    1     1 

Vaste / tijdelijke 
arbeidscontracten 

         

Handicap / chronische 
ziekte 

 1  2  1 1  5 

Leeftijd 4        4 

Grond onbekend      2 2 1 5 

Totaal 6 2  3 3 10 4 1 29 

 

Oordelen35 

Tabel 4d. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, 2015, 2016  

 Aantal 

2015 17* 

2016 17 
*Waarvan 1 oordeel eigen handelen. 

 

Tabel 4e. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, naar uitspraken, 2015, 2016 

 2015 2016 

Oordelen met minstens een uitspraak 

verboden onderscheid / strijd met de wet 

8* 13** 

Oordelen zonder onderscheid / strijd met de 
wet 

9 4 

Totaal 17 17 
*Oordeelnummers 2015-12, 2015-26, 2015-40, 2015-46, 2015-58, 2015-59, 2015-73, 2015-92.  
** Oordeelnummers 2016-7, 2016-17, 2016-26, 2016-28, 2016-35, 2016-46, 2016-60, 2016-76, 2016-83,  
2016-85, 2016-113, 2016-121, 2016-138. 
 

                                                 
35 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. 
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Tabel 4f. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, naar discriminatiegrond en terrein,  

2015  

 Arbeid 
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 p
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Geslacht  2 1 1  1    5 

Ras 1     3 1   5 

Nationaliteit      1    1 

Godsdienst           

Seksuele gerichtheid      1    1 

Burgerlijke staat           

Politieke overtuiging           

Levensovertuiging           

Arbeidsduur           

Vaste / tijdelijke 
arbeidscontracten 

          

Handicap / chronische 
ziekte 

  1   1    2 

Leeftijd  1     1 1  3 

Meerdere gronden           

Geen gronden           

Totaal 1 3 2 1  7 2 1  17 

 
 

Tabel 4g. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens, naar discriminatiegrond en terrein,  
2016 
 Arbeid 
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Geslacht 1 1 1       3 

Ras       2   2 

Nationaliteit      1    1 

Godsdienst    1      1 

Seksuele gerichtheid           

Burgerlijke staat           

Politieke overtuiging           

Levensovertuiging           

Arbeidsduur           

Vaste / tijdelijke 
arbeidscontracten 

          

Handicap / chronische 
ziekte 

2  2   1   1 6 

Leeftijd 1   1      2 

Meerdere gronden 1     1    2 

Geen gronden           

Totaal 5 1 3 2  3 2  1 17 

 

 
 


