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Wat vertellen de cijfers?

Discriminatie is het ongelijk 
behandelen van mensen op grond 
van kenmerken die er niet toe doen. 
Discriminatie is bij wet verboden. 

De Monitor Discriminatie 2020 
Noord-Holland1 geeft een overzicht 
van de discriminatieklachten die zijn 
ingediend bij drie antidiscriminatie- 
voorzieningen (ADV’s) en politie-
registraties van discriminatie in de 
eenheid in Noord-Holland. Daarnaast 
besteedt deze monitor aandacht aan 
oordelen van het College voor de 
Rechten van de Mens (het College).  

We refereren in deze notitie aan 
enkele onderzoeken uit 2018 en 
2019. Wij menen dat de informatie 
uit de betreffende onderzoeken haar 
waarde heeft behouden en daarom 
relevant is om te vermelden.  

Op pagina 5 vindt u enkele verhalen 
achter de cijfers.   

Voor specifieke informatie per 
gemeente verwijzen wij naar de 
jaarverslagen van de ADV’s. Het 
landelijke rapport Discriminatie-
cijfers in 2020 is te raadplegen op 
www.discriminatie.nl 

Sterke stijging aantal klachten bij 
ADV’s  
In 2020 zijn 374 discriminatieklachten 
ingediend bij de ADV’s die zich 
afspeelden in de eenheid Noord-
Holland (plaats voorval). Dat betekent 
een stijging van 35% t.o.v. 2019 (277 
klachten).  
Incidenten die buiten de regio 
plaatsvonden of waarvan de locatie 
niet van toepassing is (zie verder) of 
onbekend is, tellen in het totaal van 
374 niet mee. 

 
1 Exclusief politie eenheid Amsterdam en Gooi- en 
Vechtstreek. 

De drie ADV’s hebben in 2020 in 
totaal 512 klachten behandeld. Dit 
zijn klachten, geregistreerd op basis 
van woonplaats melder, afkomstig 
van inwoners van gemeenten in de 
eenheid Noord-Holland. Soms is de 
woonplaats van de melder echter 
onbekend of ligt deze buiten het 
werkgebied. In 2019 namen de drie 
ADV’s 290 discriminatieklachten (op 
basis van woonplaats melder) in 
behandeling.  
 
Het grote verschil, tussen 374 en 512 
klachten, komt voort uit de klachten 
over een discriminerend coronalied, 
waarover door veel inwoners van 
Noord-Holland een klacht is 
ingediend, maar waarbij de plaats 
voorval niet van toepassing is (en dus 
niet wordt meegeteld), omdat het op 
de radio was.  
  
Als we de 174 klachten over het 
coronalied buiten beschouwing laten 
zien we bij de drie ADV’s een groei 
van 17% (338 t.o.v. 290). Landelijk 
laten de ADV’s een toename van 25% 
zien van het aantal discriminatie-
klachten (exclusief klachten over het 
coronalied). 
 
Eveneens sterke toename bij politie  
De politie in de eenheid Noord-
Holland registreerde 523 
discriminatie-incidenten in 2020. Dat 
is een toename van 14% t.o.v. 2019 
(458 incidenten). Landelijk is er bij de 
politie sprake van een stijging van 
12%. 

De politie maakt sinds 2019 bij de  

registratie geen onderscheid meer 
tussen reguliere discriminatie-
incidenten en discriminatie-
incidenten jegens werknemers met 
een publieke taak.  

De locaties van incidenten worden 
sinds 2019 niet meer door de politie 
geregistreerd. 

Herkomst en huidskleur 
Het jaar 2020 was uitzonderlijk 
vanwege de coronacrisis en het grote 
aantal Black Lives Matter-
demonstraties die vanaf juni werden 
gehouden in steden verspreid over 
heel Nederland. De sterke stijging van 
het aantal discriminatieklachten in 
Noord-Holland had onder meer te 
maken met een hoog aantal 
beledigende uitlatingen richting 
Aziatische Nederlanders, bijvoorbeeld 
op straat.  
 

 
 
Zowel bij de ADV’s als bij de politie 
lijkt de toegenomen bewustwording 
over racisme en discriminatie, mede 
door de BLM-demonstraties, te 
hebben bijgedragen aan de stijging 
van het aantal klachten op grond van 
afkomst/etniciteit/huidskleur. 
Daarnaast was ook sprake van actief 
verzet tegen het verdwijnen van de 
figuur Zwarte Piet door een kleine 
radicaal-rechtse groep, met name in 
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de Zaanstreek en in Kennemerland, 
wat leidde tot klachten.  
 
Bij de ADV’s is sprake van een sterke 
stijging van 84% van de klachten 
wegens herkomst en huidskleur van 
125 naar 230.  

Bij de politie zien we een toename 
van 196 naar 281 aangiften of 
meldingen (+43%) op grond van 
herkomst en huidskleur. 

Zowel bij de ADV’s als bij de politie in 
eenheid Noord-Holland gaat meer 
dan de helft van de klachten of 
aangiften over herkomst en huids-
kleur. In 2020 lagen deze percentages 
hoger dan in eerdere jaren.  
 
De kruistabel ADV’s op pagina 9 toont 
aan dat discriminatie op grond van 
herkomst en huidskleur een thema is 
dat verweven zit in de gehele samen- 
leving. De klachten die binnenkomen 
gaan over ongelijke behandeling op 
de arbeidsmarkt, scheldpartijen in de 
eigen woonbuurt of op straat, 
stigmatisering in media etc.  

Het College ziet een toename van 6 
naar 10 verzoeken om een oordeel op 
grond van herkomst/huidskleur, 
komend uit Noord-Holland.  

 

Discriminatie op grond van herkomst 
en huidskleur is een structureel 
verschijnsel. Het is veelomvattend en 
lastig aan te pakken. Ondertussen 
heeft ook premier Rutte onderkend 
dat er in de Nederlandse samenleving 
sprake is van systemische 
discriminatie en/of racisme. 

Handicap en chronische ziekte 
Het aantal klachten op grond van 

 
2 Lesbisch, homo- en biseksueel   

handicap en chronische ziekte is in 
2020 sterk gestegen bij de ADV’s. Er 
kwamen 54 klachten binnen t.o.v. 33 
klachten in 2019. Mensen met een 
beperking of chronische ziekte 
hadden last van strikte coronaregels 
waardoor hen de toegang tot winkels 
werd geweigerd.  Bijvoorbeeld omdat 
ze geen mondkapje konden dragen of 
een mandje konden pakken.   
 
De kruistabel van de ADV-klachten op 
pagina 9 toont aan dat dit type zaken 
zich in 2020 vooral voordeed in  
relatie tot commerciële dienst-
verlening; dat wil vooral zeggen: in 
winkels.  
 
Bij de politie werd vrijwel geen 
aangifte gedaan van discriminatie op 
grond van handicap of chronische 
ziekte.  
 
Bij het College voor de Rechten van 
de Mens staat het aantal verzoeken 
om een oordeel op grond van 
handicap/chronische ziekte met 15 
bovenaan. Het College krijgt elk jaar 
de meeste vragen en verzoeken om 
een oordeel over rechten van 
mensen met een beperking. Het 
College houdt toezicht op de 
uitvoering van het VN-verdrag 
handicap. Nederland heeft dat 
verdrag in 2016 geratificeerd. Sinds- 
dien ziet het College een toename in 
het aantal vragen en verzoeken.  

Geslacht 
Over discriminatie op grond van 
geslacht kwamen bij de ADV’s 25   
klachten binnen. Ongeveer 40% heeft 
betrekking op de arbeidsmarkt.  
In 2020 ging het in zes gevallen om 
discriminatieklachten van trans-
genderpersonen. ADV’s registreren 
klachten van transgenderpersonen 
onder de discriminatiegrond geslacht. 

Uit de landelijke LHBT-monitor 2018 van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 
transgenderpersonen het zwaar hebben in 

3 Kijk voor meer informatie op de website   
www.bdkennemerland.nl       

Nederland: ‘De leefsituatie van transgenders steekt 
op alle terreinen negatief af.’ 

Bij de politie wordt bijna geen 
aangifte gedaan op grond van 
geslacht.  

Bij het College komen relatief veel 
verzoeken om een oordeel (14 in 
2020) binnen als het gaat om de 
discriminatiegrond geslacht.  

(Homo)seksuele gerichtheid 
In 2020 kwamen bij de ADV’s in 
Noord-Holland 12 klachten binnen op 
grond van (homo)seksuele 
gerichtheid. Het aantal klachten is 
hiermee verder gedaald ten opzichte 
van eerdere jaren.  
Ruim 60% van deze klachten is 
afkomstig van homoseksuele 
mannen.  
Het betreft 3% van het totale aantal 
klachten bij de ADV’s.  
 

 
 
Bij de politie werd relatief veel 
aangifte gedaan van vijandigheid of 
geweld tegen LHB’s2. Het betreft 138 
registraties van discriminatie en 
belediging in 2020. Dat is ruim een 
kwart van het totaal aantal 
discriminatie aangiftes of meldingen, 
al blijft de algehele aangifte-
bereidheid laag.  
Mensen worden uitgescholden door 
hun buren of jonge LHB’s worden op 
straat lastiggevallen en uit-
gescholden door andere jongeren. 
Het betreft ook een deel ongericht 
schelden met het woord ‘homo’ erin 
tegen werknemers met een publieke 
taak, veelal politieagenten.  
In circa een derde van de gevallen is 
sprake van bedreiging of geweld. 
Uit het Pink Panel onderzoek3 dat in 
2019 werd uitgevoerd onder 285 
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LHBT’s (inclusief transgender-
personen) in Kennemerland kwam 
naar voren dat de meeste 
discriminatie en belediging die zij 
ervaren niet wordt gemeld bij de 
politie of een ADV. 
De politie is er veel aan gelegen om 
LHBT’s van dienst te zijn en te 
ondersteunen bij het doen van een 
aangifte of melding, mede dankzij het 
netwerk Roze in Blauw4.  

In alle Regenboogsteden5 in Noord-
Holland wordt actief gewerkt aan 
verbetering van de sociale acceptatie 
van LHBT’s. 

Moslimdiscriminatie 
Over deze discriminatiegrond is in 
2020 bij de ADV’s 18 keer gemeld: 
een verdubbeling. Bij de ADV’s 
fluctueert het aantal klachten 
hieromtrent elk jaar. De meeste 
meldingen over moslimdiscriminatie 
hebben betrekking op de eigen 
woonbuurt, de openbare ruimte, 
publieke of politieke opinie en de 
arbeidsmarkt (op de werkvloer of  
uitsluiting bij werving en selectie). 
 
Bij de politie in Noord-Holland is niet 
te achterhalen om hoeveel aangiften 
van moslimdiscriminatie het gaat in 
2020  en 2019. Over godsdienst in 
totaal ontving de politie in 2020 14 
aangiften, in 2019 waren dat er 27. 

Uit een rapport6 over ervaringen van 
moslimvrouwen blijkt dat sinds de 
invoering van ‘het boerkaverbod’7 per 
1 augustus 2019 een deel van de 
vrouwen die een hoofddoek of niqab8 
dragen, in toenemende mate het 
doelwit is van islamofobie, 
bijvoorbeeld in speeltuinen of op 
straat.  

Antisemitisme 
Bij de ADV’s in Noord-Holland 
kwamen in 2020 drie klachten binnen 

 
4 Deze teams zijn aanspreekpunt voor LHBT’s binnen én 
buiten de politie. 

over antisemitisme, in 2019 waren 
dat er vier.  
 
De Joodse gemeenschap in Nederland is klein, met 
40.000-50.000 joden. De meerderheid woont in 
Amsterdam en Amstelveen.  

Acht procent van de discriminatie-
registraties bij de politie in Noord-
Holland (excl. Amsterdam en Gooi- en 
Vechtstreek) staat geregistreerd 
onder antisemitisme. Dit is inclusief 
ongerichte scheldpartijen met het 
woord ‘jood’ erin richting 
werknemers met een publieke taak.  

 
 
Leeftijd 
Hoewel leeftijdsdiscriminatie op de 
arbeidsmarkt sterk gevoeld wordt9, 
komen hierover relatief weinig 
klachten binnen bij ADV’s.  
 
Het aandeel langdurig werklozen is het grootst 
onder 45-plussers: in het derde kwartaal van 
2019 was 53 procent van hen minstens een jaar 
werkloos. Dit is iets gedaald, in het derde 
kwartaal van 2018 was dit nog 58 procent. Bron: 
CBS, nov. 2019 

Leeftijd staat niet als discriminatie-
grond in het Wetboek van Strafrecht; 
daarom is aangifte bij de politie niet 
mogelijk.  

Terreinen 
Bij de ADV’s komen normaal- 
gesproken de meeste klachten 
binnen over discriminatie op de 
arbeidsmarkt. In 2020 kwamen er 
buitengewoon veel klachten binnen 
over de media. Dit betrof klachten 
over het discriminerende lied over 
corona en Chinezen.   
Echter, de meeste klachten kwamen 
binnen over commerciële 

5 Alkmaar, Hoorn, Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, 
Purmerend en Zaanstad.  
6 Rapport  van Stichting Meld Islamofobie. 
7 Wet beperkt verbod gezichtsbedekkende kleding.  

dienstverlening, vooral over winkels. 
Hier ondervonden mensen met een 
beperking of chronische ziekte last 
van strikte coronaregels, waardoor ze 
de toegang werd geweigerd.    
 
Nummer drie van terreinen in 2020 
waarover veel discriminatie wordt 
gemeld is de arbeidsmarkt. De 
meeste klachten gaan over 
omstreden behandeling in het 
werving- en selectietraject en op de 
werkvloer.   
Over buurt en wijk is ook veel gemeld 
in 2020. Dit zal ermee te maken 
hebben dat mensen in coronatijd veel 
thuis waren.  
 
Uit eerdere jaren weten we dat de  
meeste aangiftes en registraties van 
discriminatie bij de politie de directe 
woonomgeving en de openbare 
ruimte betreffen. Sinds 2019 is door 
de politie niet meer op locatie 
geregistreerd. 
 
Het gaat vaak om verschillende typen 
discriminatie-incidenten en locaties 
waarvoor mensen contact opnemen 
met de ADV’s of de politie. Als men te 
maken krijgt met discriminerende 
scheldpartijen en geweld op straat 
stapt men veelal naar de politie, 
terwijl ongelijke behandeling op het 
werk een andere benadering vraagt. 
ADV’s adviseren hierbij en kunnen  
een bemiddelende rol spelen. Zie 
tabel werkwijze ADV’s op pagina 6. 
 
Klachten per gemeente 
Het aantal klachten per gemeente is 
te bekijken in de tabel op pagina 10.  

Hierbij is ook het aantal discrimi-
natieklachten en -meldingen per 
1.000 inwoners berekend. Het is 
interessant om te zien hoe 
gemeenten die vergelijkbaar zijn in 
inwoneraantallen zich tot elkaar 
verhouden.  

8 Sluier die het gezicht bedekt en de ogen vrijlaat. 
9 Een op de tien Nederlanders heeft het afgelopen jaar 
leeftijdsdiscriminatie ervaren. Ervaren discriminatie in 
Nederland II, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2020 
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Voorbeelden van klachten en incidenten 
Medische uitzondering voor 
mondkapjesplicht 
Meldster heeft een long- en 
hartaandoening en kan daarom 
geen mondkapje dragen. Zij heeft 
via haar huisarts een kaart 
waarmee zij zich kan beroepen op 
de (medische) vrijstelling. Ze 
bezoekt een winkel (onderdeel van 
een keten) en ondanks het 
vertonen van de kaart werd haar 
door de filiaalhouder de toegang 
geweigerd op redelijk onbeschofte 
wijze. Op de website van de keten 
staat aangegeven dat zij handelen 
conform de aangepaste richtlijnen 
die aansluiten bij de voorwaarden 
van het RIVM. 
Meldster kan dit niet rijmen met de 
manier waarop zij behandeld is, zij 
voelt zich weggezet en 
gediscrimineerd. De ADV stuurt 
een brief naar de winkelketen om 
hun kant van het verhaal te horen. 
De winkelketen geeft aan volgens 
de regels te handelen en dat 
iedereen op de hoogte is van de 
uitzonderingen rondom het dragen 
van een mondkapje. Volgens hen is 
de meldster niet geweigerd en is er 
op gepaste wijze met haar 
gesproken. Ze betreuren de 
negatieve ervaring van de meldster 
en willen haar graag opnieuw 
verwelkomen.  
De meldster is woedend. Het is niet 
gegaan zoals de winkel zegt. De 
meldster is vervolgens naar een 
ander filiaal gegaan en is daar 
uiterst vriendelijk toegelaten en 
geholpen. Zij geeft aan dat zij zo 
geschrokken is van de bejegening 
door de filiaalhoudster in de eerste 
winkel dat zij daar niet meer heen 
wil. De ADV stuurt een tweede 
brief naar de winkelketen waarin 
deze ervaringen van de meldster 

staan verwoord en de zaak wordt 
afgesloten.  

Overlast en racisme 
Vrouw voelt zich gediscrimineerd 
op afkomst en huidskleur door de 
racistische uitlatingen van haar 
buren. Ze meldt zich bij de ADV. 
Meldster heeft diverse keren bij 
haar buren haar beklag gedaan 
over overlast. Als tegenreactie 
werd zij racistisch bejegend. De 
meldster heeft vervolgens de 
overlast en later ook de 
discriminatie gemeld bij de 
woningcorporatie, maar ze voelde 
zich steeds niet gehoord en ze had 
het gevoel dat er niets werd 
gedaan met haar klachten. De ADV 
heeft een brief gestuurd naar de 
woningcorporatie waarin uiteen 
gezet werd welke stappen 
woningcorporaties kunnen nemen 
bij discriminatie tussen buren. De 
woningcorporatie heeft de ADV en 
meldster uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. Meldster was 
blij met de ondersteuning door de 
ADV en voelde zich eindelijk 
gehoord. 
 
Bemiddeling door politie 
Man laat zich regelmatig negatief 
uit over zijn buurman van Turkse 
afkomst en een andere buurman 
van Iraanse afkomst. De man zegt 
dingen als: "Ga terug naar je eigen 
land" en "Die Turkse klootzak". De 
man van Turkse afkomst heeft  
melding gemaakt van het incident 
via politie.nl.   
De wijkagent heeft vervolgens 
bemiddeld. Hij heeft een gesprek 
met beide partijen gevoerd. De 
(vermeende) dader gaf aan dat hij 
ontevreden was over allerlei zaken, 
waaronder het parkeergedrag van 

de man van Turkse afkomst. De 
(vermeende) dader zal op zijn 
woorden gaan letten. 
 
Zo maar uitgescholden voor 
‘kanker zwarte’ 
Een vrouw meldt zich bij de anti-
discriminatievoorziening met de 
volgende klacht. Een pakket-
bezorger staat geparkeerd op twee 
invalideparkeerplaatsen. Eén van 
deze parkeerplaatsen is 
toegewezen aan meldster. Als 
meldster komt aangereden, toetert 
zij naar de bezorger, maar de man 
negeert haar en gaat een pakket 
afleveren. Als de man terugkomt, 
spreekt meldster de man aan. De 
man roept luid ‘Kanker zwarte, 
kanker zwarte’. Meldster is 
ontzettend ontdaan door dit 
voorval en besluit aangifte te doen. 
Een tijd later krijgt ze bericht van 
de politie dat het onderzoek wordt 
gestaakt, omdat er geen getuigen 
en/of ander bewijs zijn gevonden. 
De ADV neemt contact op met de 
politie en bespreekt de zaak. Het 
blijkt dat de politie niet over de 
juiste informatie beschikt. De ADV 
overlegt het benodigde bewijs en 
de zaak wordt opnieuw onder-
zocht. Er wordt een proces-verbaal 
opgemaakt. Het Openbaar 
Ministerie gaat de verdachte 
vervolgen. 
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Totalen 2020 
Noord-Holland 
 Totaal aantal discriminatieregistraties 

      2019         2020 

ADV’s 

Klachten plaats voorval        277      374 

Klachten woonplaats melder     290      512  

Eigen screening*          22            19 

Politie  

Discriminatie incidenten, inclusief     458          523 
werknemers met publieke taak**      
 

College voor de Rechten van de Mens  

Aantal verzoeken om oordeel, instroom     39         58  

Klachten plaats voorval zijn klachten over incidenten die 
in een gemeente in de eenheid Noord-Holland zijn 
voorgevallen. Klachten woonplaats melder betreft 
klachten afkomstig van inwoners van gemeenten in de 
eenheid. Er is een overlap tussen deze twee getallen.  
*Eigen screening door ADV’s zijn registraties van discriminatie-incidenten die 
in de regionale media of op sociale media verschenen, alsmede vacature 
screening. Deze zaken zijn niet door burgers gemeld. In de tabellen 
Discriminatiegrond, Terrein en Wijze van discriminatie zijn de eigen screenings 
niet opgenomen. 

**Discriminatie-incidenten tegen werknemers met een publieke taak werden 
sinds 2019 door de politie niet meer apart geregistreerd. Dit zijn mensen die 
werken in overheidsdienst of namens de overheid, zoals politieagenten, 
ambulancepersoneel en medewerkers in het openbaar vervoer.  

 

Werkwijze ADV’s Noord-Holland  

           2020 

Advies en informatie       272 

Alleen registratie             102 

Beïnvloeding beleid               45 

Bemiddeling                41 

Bijstaan in procedures               20 

Eigen onderzoek ADV               17 

Doorverwijzing               5    

Overig                          6 

 

 

 

ADV’s Noord-Holland  

Aantal klachten (plaats voorval) 

             2019         2020 

Discriminatiegrond (meer gronden per klacht mogelijk) 

Herkomst, huidskleur             125          230 

Handicap/chronische ziekte                    33      54 

Geslacht (transgender)                     30            25 (6) 

Godsdienst (moslims)               15            20 (18)  

Leeftijd                 21            17 

(Homo)seksuele gerichtheid              18            12 

Nationaliteit                   9    6        

Antisemitisme                   4             3 

Levensovertuiging                  2             0  

Burgerlijke staat                  2             1 

Arbeidscontract                  2    1 

Politieke overtuiging                  1             0 

Overig, Niet-wettelijke gronden               25  14 

Onbekend                   2      8 

Totaal                289         391 

 

Terrein (= gelijk aan totaal aantal klachten) 

Commerciële dienstverlening  37  64   

Arbeidsmarkt    73  57        

Media en reclame     8  56 

Buurt/wijk    32  47 

Collectieve voorzieningen        37  33 

Openbare ruimte     13  30  

Huisvesting    10  21  

Politie/OM    14  17 

Onderwijs            15  11 

Publieke/politieke opinie    9  10 

Horeca/amusement     3    9          

Sport en recreatie     8    8    

Overig / onbekend   18  11            

Totaal                277        374 

  

Wijze van discriminatie 

Omstreden behandeling             131        189        

Vijandige bejegening         96        186 

Bedreiging    10 16  

Geweld       6   6 

Overig                  34   7 

Totaal                277        404 
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Politie Noord-Holland  

Aantal discriminatie-incidenten    
   
     2019 2020 

Discriminatiegrond (=gelijk aan aantal klachten) 

Herkomst, huidskleur    196   281 

(Homo)seksuele gerichtheid   124   138 

Antisemitisme       42     42 

Godsdienst (onbekend welke)                27     14 

Handicap         7       2 

Geslacht         3       0 

Overig/onbekend      59     46 

Totaal      458   523 

 

Wijze van discriminatie 

Uitlating    250  307 

Geweld (in combinatie met uitlating)   46           68 

Bedreiging      62    61 

Vernieling      36    38 

Bekladding      36    18 

Pesterij       15    15 

Weigering        4      7 

Overig/onbekend     15      9 

Totaal     458  523 

 

 
 
 
Toelichting op cijfers ADV’s 
Geslacht: De zaken geregistreerd onder geslacht betreffen ook de 
subcategorieën transgender en zwangerschap. 
Niet-wettelijke gronden: dit zijn meldingen over onder meer sociale status en 
uiterlijke kenmerken.  

 
Toelichting op cijfers politie 
Discriminatiegronden: sinds 2019 is er per discriminatie-incident één 
mogelijke discriminatiegrond gekozen door de case screeners van de politie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

College voor de Rechten van de Mens  

Aantal verzoeken om een oordeel, instroom 
 
     2019     2020 

Discriminatiegrond 

Handicap/chronische ziekte    10  15 

Geslacht      11  14 

Herkomst, huidskleur       6  10 

Godsdienst        1    6  

Leeftijd         3    4 

Nationaliteit        1    3 

Vaste/tijdelijke arbeidscontracten     0    2 

Politieke overtuiging       1    1  

Burgerlijke staat       0    1 

Arbeidsduur        0    1  

Seksuele gerichtheid       0    0 

Grond onbekend       6    1  

Totaal       39  58  

 

Terrein 

Goederen en diensten     15  11 

Arbeid - Arbeidsvoorwaarden      1    14 

Arbeid - Werving & selectie      5    6 

Arbeid - Arbeidsomstandigheden     4    9 

Arbeid - Aanstelling       6    6 

Arbeid - Beëindiging arbeidsrelatie     0    2 

Geen terrein/onbekend       8  10 

Totaal         39  58 

 

Aantal oordelen 

Oordelen met uitspraak 
verboden onderscheid        6           8 
 

Oordelen zonder verboden  
onderscheid        2    9 
 

Totaal          8   17 
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ADV’s  
Mensen die discriminatie hebben 
ervaren of waargenomen kunnen 
hiervan melding maken of een klacht 
indienen bij een antidiscriminatie-
voorziening (ADV). Sinds de 
introductie van de Wet Gemeente-
lijke Antidiscriminatievoorzieningen 
(Wga) in 2009 dient elke gemeente 
zijn burgers toegang te bieden tot 
een ADV. 
De ADV biedt mensen die een klacht 
hebben over discriminatie 
onafhankelijk en deskundig advies, 
en ondersteuning bij de behandeling 
van die klacht. Verder dienen de  
ADV’s de klachten te registreren, 
zodat de overheid weet wat er speelt 
op het gebied van discriminatie. 
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 juridisch 
aangetoond dat er sprake was van 
discriminatie. 
Het tegengaan van discriminatie kan 
niet zonder voorlichting en 
bewustwording. De ADV’s in Noord-
Holland ontwikkelen en verzorgen 
trainingen en workshops over 
vooroordelen, cultuur-sensitiviteit, 
microagressie, artikel 1 van de 
Grondwet en weerbaarheid tegen 
discriminatie en ongelijke 
behandeling. Opdrachtgevers zijn 
o.a. politie, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties. ADV’s 
geven ook veel voorlichting op 
scholen. 
 
Politie 
Mensen kunnen bij de politie 
aangifte doen of melding maken van 
discriminatie. Discriminatie is 
strafbaar gesteld in het Wetboek van 

Strafrecht.  In de eenheid Noord-
Holland (net als in andere eenheden) 
registreerde de politie in 2020 de 
aangiften en meldingen van 
discriminatie. Aangifte leidt vaak tot 
nader onderzoek door de politie en 
mogelijk tot vervolging. 
De politie registreerde ook 
discriminatiemeldingen en -aangiften 
van professionals (politieagenten, 
hulpverleners, medewerkers 
openbaar vervoer) die in functie te 
maken krijgen met discriminatoire 
belediging, bedreiging of 
mishandeling. Dit is inclusief 
willekeurige scheldpartijen waarin 
woorden als ‘homo’, ‘jood’ en 
‘mongool’ worden gebruikt.  

De registraties van  burgers en 
professionals zijn samengevoegd in 
één totaal in de tabel op pagina 7.  

College voor de Rechten van de 
Mens 
Mensen die zich gediscrimineerd 
voelen, kunnen het College vragen 
hun discriminatieklachten te 
onderzoeken en hierover een 
oordeel te geven. Bij een oordeel 
wordt getoetst op basis van gelijke-
behandelingswetgeving. Het verzoek 
moet gaan over kwesties die te 
maken hebben met werk, onderwijs 
of goederen en diensten (dat betreft 
wonen, uitgaan, welzijn, 
gezondheidszorg, financiële 
dienstverlening, vervoer of sociale 
bescherming).  
Lang niet alle verzoeken die 
binnenkomen (=instroom) leiden tot 
een oordeel. Dat komt doordat een 
deel niet ontvankelijk is. Ook worden 
verzoeken regelmatig ingetrokken.  
De oordelen van het College over 
zaken in 2020 in Noord-Holland met 
de uitspraak verboden onderscheid 

zijn na te lezen op 
www.mensenrechten.nl. Het betreft 
de volgende zaaknummers: 2020-07, 
2020-22, 2020-30, 2020-39, 2020-56, 
2020-67, 2020-86, 2020-93. 
 
Melders kunnen voorafgaand aan 
een verzoek om een oordeel bij het 
College advies inwinnen en 
ondersteuning vragen bij een ADV in 
de eigen regio. 
 
Regionaal Discriminatie Overleg 
Ruim zesmaal per jaar overleggen de 
partners die zich in de politie 
eenheid Noord-Holland bezig-
houden met de preventie en de 
strafrechtelijke aanpak van 
discriminatie. Dat zijn politie, 
Openbaar Ministerie en de ADV’s. 
Gemeenten kunnen hierbij 
aanschuiven.  
 
Onderrapportage 
Discriminatie is niet altijd zichtbaar, 
wordt niet altijd herkend én lang niet 
altijd gemeld. Eén op de vijf mensen 
die discriminatie meemaken doet  
een melding van discriminatie bij een 
vorm van gezag10. Als we alleen naar 
de registratie-instanties (politie, 
ADV’s, het College en Meldpunt 
internet Discriminatie) kijken, meldt 
slechts 3%11. De gemelde 
discriminatie-ervaringen vormen dus 
het spreekwoordelijke topje van de 
ijsberg. Mensen kunnen om 
meerdere redenen afzien van 
melden. Ze willen niet te lang stil 
blijven staan bij een negatieve 
ervaring of ze zijn bang voor de 
gevolgen van melden of aangifte 
doen. Soms weten mensen ook niet 
dat er instanties zijn waar ze 
discriminatie kunnen melden. 

 
 

 
10 Vormen van gezag zoals management, 
vertrouwenspersonen, docenten, vakbond of ombudsman 
én registratie-instanties. 

11 Ervaren discriminatie in Nederland II, Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2020 
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Kruistabel ADV’s 2020 
Dwarsverbanden tussen de gemelde discriminatiegronden en terreinen 

 

ADV's  Herkomst, 
huidskleur* 

Handicap 
/Chr.zkte Geslacht Godsd. Leeftijd 

Nationali
-teit 

(Homo)Seks. 
gerichtheid 

Overig/ 
Niet-
wettelijk 

Commerciële 
dienstverlening 

 
27 24 1 1 6  1 4 

Arbeidsmarkt 26 8 10 3 5 1 2 6 
Media/Reclame 53 1  1    1 
Buurt/Wijk 32 2 2 5   5 3 
Collectieve 
voorzieningen 19 2 4 1 1 3  3 
Openbare ruimte 22 4 1 3   1  
Onderwijs 10 2       
Horeca/amusement 5 1 2  1  2  
Publieke/politieke 
opinie 5  1 4 1   1 
Politie/OM/Vreem. Pol. 13 1 1  1 2  1 
Sport/recreatie 2  1  1   3 
Privésfeer 2        
Huisvesting 9 8 2 3 1  1 1 
Overig/Onbekend 6   1    1 

   *inclusief 1x antisemitisme  
  

   Met de rode omcirkeling in bovenstaande tabel hebben wij de aandachtsgebieden willen aangeven waar het gaat om 
relatief hoge aantallen meldingen over een bepaalde discriminatiegrond in combinatie met een bepaald terrein. 
Bijvoorbeeld, bij ADV’s komen klachten binnen op grond van handicap/chronische ziekte die zich vooral afspelen op 
het terrein van de commerciële dienstverlening, vooral winkels en verder breed verspreid over diverse terreinen. In 
de toelichtende tekst op pagina 2 tot en met 4 hebben wij de kruisverbanden al benoemd.  
 

   De politie registreert sinds 2019 geen locatie (of terrein) van discriminatie-incidenten, daarom is er geen kruistabel  
   van de politiecijfers. 
 
   Discriminatieklachten en registraties per gemeente    

   In de tabel op pagina 10 is het aantal klachten en incidenten per gemeente te bekijken. Hierbij is ook het aantal            
discriminatieklachten en -meldingen per 1.000 inwoners berekend. Het is interessant om te zien hoe gemeenten die                                              
vergelijkbaar zijn in inwoneraantallen zich tot elkaar verhouden.  

   Met de rode omcirkeling hebben wij willen aangeven vanuit en over welke gemeenten relatief, in relatie tot het 
aantal inwoners, veel discriminatieklachten binnenkomen. In kolom vijf zijn de gemeenten omcirkeld met een hoog 
promillage (vanaf 0,75). Purmerend en Zaanstad scoren het hoogste met respectievelijk 1,00 en  0,87. In Purmerend 
werd veel racistische graffiti, vooral hakenkruisen, geconstateerd en geregistreerd. In Zaanstad was sprake van veel 
meldingen over moslimdiscriminatie, mede rondom bouwplannen van een moskee.  

   Soms komen er relatief veel klachten binnen bij de ADV, zoals in Zaanstad en Purmerend. Of relatief veel bij de politie 
zoals in Beverwijk, Castricum en Zandvoort. 
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Aantal klachten/meldingen en registraties per 
gemeente per 1.000 inwoners, 2020 

 Aantal 
inwoners 

Per 1-1-20  

Discriminatie 
klachten  

ADV’s 2020 
Woonplaats 

melder 

Discriminatie 
klachten 

ADV’s 2020 
Plaats voorval 

Discriminatie 
registraties  

Politie 2020 
 

Aantal klachten ADV’s 
(plaats voorval)  

+ incidenten politie  
per 1.000 inwoners* 

Haarlem (KEN) 162.902 67 44 61 0,65 

Zaanstad (ZAWA) 156.794 78 77 60 0,87 

Haarlemmermeer (KEN) 156.002 73 48 50 0,63 

Alkmaar (NHN) 109.436 39 33 49 0,75 

Purmerend (ZAWA) 81.249 43 44 37 1,00 

Hoorn (NHN) 73.261 29 20 35 0,75 

Velsen (KEN) 68.648 17 13 34 0,69 

Den Helder (NHN) 56.296 10 11 30 0,73 

Heerhugowaard (NHN) 57.587 13 8 21 0,50 

Hollands Kroon (NHN) 48.432 10 4 10 0,29 

Schagen (NHN) 46.483 10 2 9 0,24 

Medemblik (NHN) 45.101 7 6 5 0,24 

Beverwijk (KEN) 41.626 12 8 15 0,55 

Heemskerk (KEN) 39.182 13 8 7 0,38 

Edam-Volendam (ZAWA) 36.197 5 6 13 0,53 

Castricum (NHN) 35.986 5 4 16 0,56 

Bergen (NHN) 29.839 11 4 8 0,40 

Langedijk (NHN) 28.163 8 1 7 0,28 

Heemstede (KEN) 27.234 4 0 7 0,26 

Heiloo (NHN) 23.968 4 2 9 0,46 

Bloemendaal (KEN) 23.571 9 3 3 0,26 

Koggenland (NHN) 22.749 5 3 2 0,22 

Stede Broec (NHN) 21.726 5 2 6 0,37 

Drechterland (NHN) 19.719 2 2 4 0,31 

Enkhuizen (NHN) 18.591 4 2 5 0,38 

Waterland (ZAWA) 17.424 4 3 2 0,29 

Zandvoort (KEN) 17.116 3 2 7 0,53 

Wormerland (ZAWA) 16.270 1 1 3 0,25 

Texel (NHN) 13.575 0 0 2 0,15 

Uitgeest (KEN) 13.666 5 2 2 0,29 

Opmeer (NHN) 11.836 0 1 0 0,09 

Landsmeer (ZAWA) 11.491 5 5 1 0,52 

Beemster (ZAWA) 10.022 3 2 0 0,20 

Oostzaan (ZAWA) 9.735 1 2 3 0,51 
 *Formule: aantal klachten ADV’s + aantal incidenten politie/(aantal inwoners/1000)    
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Dit is een gezamenlijke uitgave van de politie eenheid Noord-Holland en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) 
Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland die hierin hun discriminatiecijfers op eenheidsniveau 
publiceren. De Nationale Politie en het College voor de Rechten van de Mens hebben voor deze uitgave hun gegevens 
beschikbaar gesteld. 

Uitgave: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 

Juni 2021 

 

  Download de app Discriminatie Melder in de App Store of Google Play. 
 

De Monitor Discriminatie 2020 Noord-Holland verschijnt gelijktijdig met de 9 andere regionale rapporten met 
discriminatiecijfers van ADV's, politie en het College, en met het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2020. Alle 
rapporten, zowel landelijk als op eenheidsniveau, zijn te vinden op www.discriminatie.nl , de website van de landelijke 
vereniging van anti-discriminatievoorzieningen. Het is voor de zesde maal dat er op deze wijze wordt gerapporteerd. 

 

Politie eenheid Noord-Holland     
Postbus 57  
2000 AB Haarlem  
T 0900-8844 
www.politie.nl 

                                                   

 
 Bureau Discriminatiezaken 
 Kennemerland 
 
 Postbus 284 
 2000 AG Haarlem 
 
 t 023 531 5842 
 e info@bdkennemerland.nl 
 i bdkennemerland.nl 
 
 
 
 

  
 
 

Art.1 Bureau Discriminatiezaken 
Noord-Holland Noord 
 
Postbus 3095 
1801 GB ALKMAAR 
 
t 072 515 4400 
e info@art1nhn.nl 
i Art1NHN.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bureau Discriminatiezaken 
Zaanstreek/Waterland 
 
Botenmakersstraat 42 
1506 TE Zaandam 
t 075 612 5696 
e info@bdzaanstreek.nl 
p/a Bibliotheek Waterland 
Waterlandlaan 40 
1441 MP Purmerend 
t 06 128 00 017 
e info@bdwaterland.nl 
i bureaudiscriminatiezaken.nl 
 

 


