T.1ART.1ART.1ART.1AR
ART.1ART.1ART.1ART.1
T.1ART.1ART.1ART.1AR
DISCRIMINATIE
ART.1ART.1ART.1ART.1
TRENDRAPPORTAGE#
T.1ART.1ART.1ART.1AR
$%""-$%"'
ART.1ART.1ART.1ART.1
T.1ART.1ART.1ART.1AR
ART.1ART.1ART.1ART.1
T.1ART.1ART.1ART.1AR
ART.1ART.1ART.1ART.1
T.1ART.1ART.1ART.1AR
ART.1ART.1ART.1ART.1
T.1ART.1ART.1ART.1AR
ART.1ART.1ART.1ART.1
T.1ART.1ART.1ART.1AR
GELIJKE GEVALLEN GELIJK BEHANDELD.
ART.1ART.1ART.1ART.1
DISCRIMINATIE WEGENS GODSDIENST,
LEVENSOVERTUIGING,
T.1ART.1ART.1ART.1AR
Provincie Utrecht

NL

W

N!
M
"
T
R
WW!A

DISCRIMINATIE

TRENDRAPPORTAGE!
"#$$-"#$&
Provincie Utrecht

DISCRIMINATIE

TRENDRAPPORTAGE!
"#$$-"#$&
Provincie Utrecht

COLOFON
Dit is een uitgave van:
Art.1 Midden Nederland
Kaap Hoorndreef 42
3563 AV Utrecht
030-232 86 66
www.art1mn.nl
info@art1mn.nl
Tekst
Monique Vooijs
Meer informatie
Met vragen kunt u terecht bij Monique Vooijs,
m.vooijs@art1mn.nl
Vormgeving
Miriam Fuselier
www.miriamfuselier.nl
© 2015, Art.1 Midden Nederland, Utrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of overgenomen
worden zonder voorafgaande schri!elijke toestemming van de uitgever.

T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
VOORWOORD
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
5

HOOFDSTUK " DISCRIMINATIEGROND

VOORWOORD
Met trots presenteren wij u onze nieuwe trendrapportage met
discriminatiegegevens uit de provincie Utrecht over de jaren 2011-2014.
In dit rapport vindt u niet alleen een overzicht van de meldingen die bij
Art.1 Midden Nederland (Art.1 MN) zijn gedaan, maar ook gegevens van de
politie en het College voor de Rechten van de Mens. Voor de gemeente
Utrecht zijn gegevens toegevoegd uit de jaarlijkse inwonersenquête en
meldingen bij het Panel Deurbeleid Utrecht.
De rapportage is bedoeld voor lokale bestuurders en iedereen die
geïnteresseerd is in het onderwerp discriminatie en hoe dit speelt in de
provincie Utrecht. De informatie kan gebruikt worden voor het maken van
beleid. Discriminatie is namelijk geen onderwerp om alleen over te lezen,
maar vooral om actief aan te pakken. Naast een cijfermatig overzicht van
klachten over discriminatie, zijn er ter illustratie casussen toegevoegd.
Daarnaast zijn er voorbeelden opgenomen hoe Art.1 MN, samen met
diverse partners, ongelijke behandeling probeert te voorkomen en te
bestrijden. Als onderbouwing van de cijfers zijn er gegevens van relevante
onderzoeken vermeld.

6

We wensen u veel leesplezier en hopen dat u geïnspireerd raakt om
discriminatie en ongelijke behandeling verder te helpen voorkomen
en bestrijden. Wilt u daarover of over andere opvallende zaken uit de
trendrapportage met ons in gesprek, neemt u dan contact met ons op.
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Monique Vooijs
Beleidsmedewerker
Mieke Janssen
Directeur
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SAMENVATTING!EN!CONCLUSIE
De afgelopen jaren stonden discriminatie-incidenten regelmatig in de
belangstelling: homo’s die werden weggepest uit hun woonomgeving;
mensen met een Aziatisch uiterlijk die geen babymelk meer konden kopen
bij drogisterijen en supermarkten en een sollicitant die een interne mail
onder ogen kreeg waarin gezegd werd dat hij in de eerste plaats niet
geschikt was vanwege zijn donkere huidskleur.
In 2013 laaide de smeulende discussie over de figuur van Zwarte Piet op.
Zowel voor- als tegenstanders mengden zich vurig in het maatschappelijke
debat. Politici zochten en zoeken de grenzen van de vrije meningsuiting op.
Op radio en televisie doen bekende Nederlanders uitspraken die op de
grens van discriminatie liggen. Burgers voelen weinig remmingen om zeer
vergaande berichten te plaatsen op sociale media. Dit zijn voorbeelden van
situaties die discriminatie in de hand kunnen werken.

12

Voor beleidsmakers verdient het onderwerp discriminatie en ongelijke
behandeling een belangrijke plaats. Om beter zicht te krijgen in de omvang
van ervaren én gemelde discriminatie in de provincie Utrecht zijn in
deze trendrapportage niet alleen de cijfers van Art.1 Midden Nederland
(Art.1 MN) opgenomen, maar ook die van de politie en het College voor
de Rechten van de Mens (College). Toch gee! dit rapport geen volledig
overzicht. Uit onderzoeken weten we dat zeven van de acht ervaringen met
discriminatie nergens worden gemeld.
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Omvang van ervaringen met discriminatie
Uit de jaarlijkse enquête onder de inwoners van de stad Utrecht blijkt
een veel hoger aantal ervaringen met discriminatie dan uit de cijfers van
Art.1 MN, de politie, het Panel Deurbeleid Utrecht en het College.
Uit diverse bronnen, zoals het rapport Ervaren discriminatie in Nederland
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2014) blijkt dat een kwart
van de Nederlanders discriminatie ervaart. Het SCP hee! respondenten
gevraagd of zij hun ervaringen hebben gemeld en waarom wel of niet.
Het blijkt dat één op de acht ervaringen wordt gemeld, niet alleen bij
een antidiscriminatievoorziening, maar ook bij andere instanties, familie
of vrienden. Belangrijke motivaties om wél te melden zijn: het willen
oplossen van de zaak, het verhaal kwijt willen en willen dat de dader
wordt aangepakt. Als belangrijkste redenen om het niet te melden worden
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genoemd: ‘melden hee! toch geen zin’, ‘ik vind het niet belangrijk genoeg’
of ‘ik wist niet zeker of het discriminatie was’.
Ondanks de onderrapportage bemerkte Art.1 MN tot 2014 een stijging
van het aantal gemelde incidenten. De stijging kan het gevolg zijn van
een verhoogde naamsbekendheid door de ingeze'e koerswijziging van
de organisatie om meer bekendheid te genereren. De oorzaak kan ook
gelegen zijn in een aantal aansprekende incidenten zoals uitspraken van
bekende Nederlanders of de discussie rondom Zwarte Piet, die veel
mensen ertoe brachten hun ongenoegen te uiten. Daarnaast bemerken
wij dat de klachten steeds inhoudelijker worden, waardoor meer tijd
nodig is voor de behandeling. In 2014 lijkt het aantal meldingen af te
nemen, echter vanaf dit jaar worden landelijke issues zoals meldingen
rondom Zwarte Piet en uitspraken van landelijke politici apart
geregistreerd. In totaal zijn er 434 meldingen geweest naar
aanleiding van de uitspraken van Geert Wilders tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
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De cijfers van de politie laten na een stabiele periode van drie jaar, in 2014
een stijging zien. Toch mag de conclusie niet getrokken worden dat er meer
discriminatie wordt gemeld. De politie hee! sinds 2014 haar werkwijze
veranderd, waarbij alle aangi!en op basis van een aantal door het LECD
vastgestelde lijst met zoektermen worden gescreend op discriminatoire
uitingen. Bij de politie zijn 447 aangi!en tegen de uitspraken van Geert
Wilders ontvangen. Er is een duidelijke stijging van het aantal incidenten
tegen werknemers met een publieke taak. In de eerste twee jaren zijn er
geen meldingen geregistreerd. In 2013 zijn er vijf, in 2014 stijgt het aantal
incidenten naar vij!ien. Een verontrustend beeld.
Bij het College voor de Rechten van de Mens en het Panel Deurbeleid
Utrecht daalt in de rapportageperiode het aantal meldingen. Bij het
panel leidt dit er toe dat er geïnvesteerd wordt in de naamsbekendheid,
resulterend in een lichte stijging van het aantal meldingen in 2014 ten
opzichte van 2013. Uit de inwonersenquête van de gemeente Utrecht blijkt
juist een stijging van het aantal mensen dat zich gediscrimineerd voelt.
Reden voor gemeente Utrecht en Art.1 MN om meer te investeren
in bekendheid bij burgers en maatschappelijke partners.
Gronden van discriminatie
Uit de diverse geanalyseerde bronnen komt duidelijk naar voren dat de
verschillende organisaties, verschillende soorten meldingen behandelen.

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht

Waar burgers Art.1 MN vinden, gaat het in veel gevallen om het thema
ras, en in mindere mate om seksuele gerichtheid, nationaliteit, handicap,
lee!ijd, geslacht en godsdienst1. Bij de politie zijn de geregistreerde
incidenten bijna volledig beperkt tot ras en seksuele gerichtheid.
Bij het College voeren de discriminatiegronden lee!ijd, handicap en
geslacht de lijst aan.

—1
Zie Bijlage 1: Uitleg
begrippen Art.1 MN.
voor een toelichting
op de door Art.1 MN
gebruikte termen.

Een voorzichtige conclusie kan luiden dat burgers zich naar
verschillende instanties begeven om melding te doen, a,ankelijk van
het type van discriminatie. Dit is een interessant gegeven dat nader
onderzocht kan worden.
Incidenten en maatschappelijke discussies kunnen in verslagperiodes
de cijfers vertekenen. Denk hierbij aan de media-aandacht rond het
weggepeste homostel in Utrecht, de maatschappelijke discussies rond
Zwarte Piet en het Polen-meldpunt van de PVV. Het is belangrijk om
hier rekening mee te houden bij interpretatie van cijfers. Vanaf 2014
registreert Art.1 MN landelijke issues, zoals de meldingen over de
uitspraken van Geert Wilders, Diederik Samsom en Mark Ru'e, apart van
de reguliere meldingen. Landelijke issues betreﬀen over het algemeen de
discriminatiegrond ras.
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Het aantal meldingen rond antisemitisme laat in 2014 een duidelijke stijging
zien. Deze is zowel bij de meldingen bij Art.1 MN, de registraties uit eigen
onderzoek van Art.1 MN en de politie meetbaar.
Terrein van discriminatie
Omdat de categorisering die Art.1 MN, de politie en het College toepassen
zo verschilt, is het maken van vergelijkingen niet mogelijk. Zowel bij
Art.1 MN als bij het College is de arbeidsmarkt in brede zin het
belangrijkste terrein waarop incidenten zich afspelen. Verhoudingsgewijs
zijn het bij het College meer zaken dan bij Art.1 MN. De reden voor melding
bij beide organisaties is verschillend. Bij het College zijn godsdienst en
lee!ijd de belangrijkste discriminatiegronden op het terrein van arbeid, bij
Art.1 MN is dat de grond ras. Bij de politie wordt slechts zeer incidenteel
aangi!e gedaan van een incident rondom arbeid.
Bij de politie vinden veel incidenten plaats op de openbare weg (inclusief
verkeer), alhoewel het aantal relatief afneemt. Bij het College is dit geen
apart genoemd maatschappelijk terrein en valt het onder de categorie
overig, met slechts enkele verzoeken om een oordeel. Bij Art.1 MN
SAMENVATTING EN CONCLUSIE

worden incidenten op de openbare weg gerangschikt onder de bredere
categorie openbare ruimte.
Zowel bij de politie als bij Art.1 MN worden geregeld incidenten in en rond
de directe woonomgeving gemeld, terwijl dit voor het College een terrein
is dat onder de noemer overig valt. In tegenstelling tot het College is bij
Art.1 MN het spectrum van maatschappelijk terreinen veel diverser.
Wijze en a-andeling van ervaringen met discriminatie
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Het aantal ingestroomde
verzoeken om een
oordeel is gebaseerd
op de gegevens uit een
databestand waarin enkel
afgehandelde verzoeken
om een oordeel zijn
opgenomen. Dit betekent
dat verzoeken om een
oordeel die nog niet
zijn afgehandeld, niet
in de tabellen in deze
rapportage voorkomen.
Om die reden zijn de
aantallen ingestroomde
verzoeken om een
oordeel uit 2014 niet
weergegeven in de
tabellen; veel daarvan zijn
op moment van schrijven
nog niet afgehandeld
(maart 2015).

De wijze waarop discriminatiemeldingen worden afgehandeld vloeit voort
uit de taakstelling en bevoegdheden van de verschillende organisaties.
Art.1 MN richt zich op de behoe!en van de melder en zoekt in eerste
instantie de dialoog met de veroorzaker en betrekt hier, indien wenselijk,
andere partijen. Bij de hel! van de registraties ontvangt de melder, na een
persoonlijk gesprek en beoordeling door de klachtenconsulent, advies
en informatie. Bij steeds meer meldingen wordt er bemiddeld, wat een
arbeidsintensieve werkwijze is. Het Panel Deurbeleid Utrecht wil graag
met de melder en de betreﬀende horecaonderneming in gesprek gaan.
Dit gebeurt in 37% van de meldingen. Het College is bevoegd om situaties
te toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving. In de periode 2011-20132
oordeelde het College in 32 zaken dat er sprake was van handelen in strijd
met de wet.
Geografische spreiding
Gemeenten laten zich niet zomaar met elkaar vergelijken: zij verschillen
qua functie en stedelijkheid. Het aantal inwoners en aanwezigheid
van voorzieningen maken het waarschijnlijk dat op de ene plek meer
discriminatie-incidenten voorkomen dan op de andere plek. Om die
redenen staan de grote steden Utrecht en Amersfoort boven aan de
ranglijst van het aantal meldingen van discriminatie. Als we de cijfers
omrekenen naar een aantal per 10.000 inwoners, blijken de twee grote
steden nog steeds aan kop te staan, maar komen ook andere gemeenten
naar boven, zoals Veenendaal.
Uit de inwonersenquête van de gemeente Utrecht komt een veel hoger
percentage naar voren van inwoners die zich gediscrimineerd voelen dan
uit de cijfers van Art.1 MN blijkt. De lage meldingsbereidheid van burgers is
algemeen bekend. De verschillen zijn echter zodanig dat het voor Art.1 MN,
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in samenwerking met haar opdrachtgevende gemeenten, een grote
uitdaging is om het aantal meldingen meer in overeenstemming te
brengen met de ervaringen. Wij werken aan een aanpak waarbij enerzijds
de meldingsbereidheid van burgers toeneemt en er anderzijds aandacht
is voor de preventie.

AANKNOPINGSPUNTEN!VOOR!BELEID
Uit onderzoek weten we dat slechts een beperkt aantal ervaringen met
ongelijke behandeling en discriminatie daadwerkelijk wordt gemeld. Het
is juist van groot belang om te weten waar welke type discriminatie wordt
ervaren. De individuele melding is van belang om de melder verder te
helpen met zijn of haar ervaring. Alle meldingen tezamen leveren voor
beleidsmakers een beeld waar de pijnpunten in de maatschappij zi'en:
speelt er bijvoorbeeld een probleem in een bepaalde wijk, zijn bepaalde
groepen burgers meer ontvankelijk voor discriminatie en waar worden
burgers geconfronteerd met een vijandige bejegening?
Naamsbekendheid en meldingsbereidheid
Uit de evaluatie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
blijkt dat enkel uitvoering geven aan de wet door het aanbieden van
een laagdrempelige manier om discriminatie te melden, onvoldoende
onderrapportage tegen gaat. De grote landelijke campagnes van 2009
en 2010 hebben het onderwerp goed op de kaart gezet. Helaas is
dit eﬀect weggeëbd. Art.1 MN zoekt steeds nieuwe manieren om de
meldingsbereidheid te verhogen. Campagnes als ZoDom laten mensen zien
hoe dom het is om elkaar ongelijk te behandelen. Sociale media worden
ingezet om informatie te verspreiden. Bekendheid met Art.1 MN wordt
vergroot door samenwerking te zoeken met ketenpartners. Langzaam
maar zeker versterkt Art.1 MN steeds meer haar positie in de provincie.
Het vergroten van de naamsbekendheid van Art.1 MN, maar ook van het
Panel Deurbeleid Utrecht is van essentieel belang om meer meldingen van
ervaren discriminatie te ontvangen.
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Voorlichting, lessen en trainingen
Voorkomen is altijd beter dan genezen. In Utrecht en Amersfoort is geld
beschikbaar om voorlichting te geven in het onderwijs. Kinderen in de
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren in het voortgezet
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onderwijs krijgen op aansprekende manieren voorlichting over
vooroordelen en discriminatie. De nadruk ligt bij deze voorlichtingen op
het preventieve karakter. Ook in andere vormen van onderwijs, zoals het
beroepsonderwijs, kan Art.1 MN lessen verzorgen.
Medewerkers in tal van organisaties horen en zien veel. Denk maar aan de
jongerenwerker, de vrijwilliger bij maatjesprojecten, de schuldhulpverlener
of de buurtcoach. Ook voor hen hee! Art.1 MN speciale trainingen om
discriminatie en ongelijke behandeling te herkennen en door te verwijzen.
In 2014 is Art.1 MN, samen met Platform INS, gestart met een speciale
training voor professionals rondom islamofobie.
Woonomgeving
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www.
platformwoonoverlast.nl/
discriminatie.

Het gevoel van onveiligheid in je eigen buurt of je niet meer veilig voelen
in je eigen huis. Dat is wat meer voorkomt dan ons lief is. Homo’s die
worden weggepest; moskeeën en synagogen die worden beklad; ramen
die worden ingegooid bij allochtone burgers. Steeds vaker is er sprake
van dit soort incidenten. Incidenten die aangepakt moeten worden bij de
bron. De voorbeeldaanpak Discriminatie in de Woonomgeving3 biedt goede
aanknopingspunten om vroegtijdig signalen op te pakken en samen te
werken met ketenpartners om discriminatie in de woonomgeving aan
te pakken. In Amersfoort hee! Art.1 MN goede ervaringen met
deze ketenaanpak.
Arbeidsmarkt
De belangrijkste plaats waar discriminatie wordt ervaren, is op de
arbeidsmarkt. Dat is een terrein waar veel verschillende partijen op
participeren: de sollicitant, de HRM-functionaris, leidinggevenden
of collega’s onderling. Art.1 MN biedt een breed scala aan
maatwerkmogelijkheden, zoals het doorlichten van klachtenprocedures,
het adviseren over de werving- en selectieprocedure en voorbeelden van
gedragscodes. Ook hee! Art.1 MN een project ontwikkeld voor werkgevers
om hen te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst te nemen. Daanaast is er een training ontwikkeld waarbij (met name)
allochtone werkzoekenden worden ondersteund in de zoektocht
naar werk.
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Meten is weten
De gemeente Utrecht hee! in de jaarlijkse survey onder haar burgers
vragen opgenomen over ervaringen met discriminatie. Het feit dat hieruit
blijkt dat er procentueel veel meer ervaringen zijn dan er wordt gemeld,
gee! het belang van dergelijke surveys weer. Art.1 MN is graag bereid om
samen met de gemeenten in de provincie Utrecht te bekijken welke (extra)
vragen over discriminatie en ongelijke behandeling opgenomen kunnen
worden in hun burgersurvey.
Gemeentelijk antidiscriminatiebeleid
In de provincie Utrecht hee! geen enkele gemeente een
antidiscriminatiebeleid. Art.1 MN kan gemeenten helpen om dergelijk
beleid te ontwikkelen. De uitgangspunten van ECCAR (European Coalition
of Cities Against Racism) kunnen bijvoorbeeld worden aangepast naar een
format dat past bij uw gemeente.
Seksuele gerichtheid
Het gevoel van (on)veiligheid van LHBT-ers in hun eigen woonomgeving
staat nadrukkelijk op de nationale en gemeentelijke politieke agenda’s.
Een speciale adviescommissie kan het college van burgemeester en
wethouders adviseren over het beleid voor deze doelgroep. Er kan
bijvoorbeeld worden afgestemd wie welke activiteit onderneemt, wat
aandachtspunten zijn voor de komende periode en hoe de partijen
elkaar kunnen versterken in de werkzaamheden. Ook kan de commissie
een rol spelen in het adviseren aan de gemeente (als werkgever en als
overheidsinstantie) over een sekseneutraal beleid. Het is aan te bevelen
dat de leden van de commissie bestaan uit verschillende sleutelfiguren
die zich in de betreﬀende gemeente inze'en voor de veiligheid van
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Art.1 MN hee!
goede ervaringen in Utrecht en Amersfoort met de daar aanwezige
overlegstructuren.
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Veilig uitgaan
In een Convenant Veilig Uitgaan staan samenwerkingsafspraken om
uitgaansoverlast op verschillende gebieden aan te pakken en het
uitgaansklimaat te verbeteren. Partners in het convenant kunnen zijn:

SAMENVATTING EN CONCLUSIE
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gemeente, politie, OM, brandweer en Koninklijke Horeca (lokale afdeling)
en Art.1 MN. Art.1 MN kan zich inze'en voor voorlichting en advisering
en de a,andeling van klachten met betrekking tot discriminatie in
het uitgaansleven. Met de horeca kan gezamenlijk bekeken worden of
huisregels voldoende kenbaar gemaakt worden aan de bezoekers en of
deze niet in strijd zijn met het discriminatieverbod. Er kunnen afspraken
gemaakt worden over de a,andeling van klachten omtrent overtredingen
van de huisregels. Zowel in Amersfoort als in Utrecht wordt op deze manier
pre'ig samen gewerkt met de diverse partijen.
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INLEIDING
Discriminatie kan iedereen treﬀen. Maar hoe vaak komt het voor?
Wie is er kwetsbaar? En op welke plek? Het zijn vragen die niet eenvoudig
te beantwoorden zijn. Discriminatie is niet altijd zichtbaar, wordt niet altijd
herkend én wordt lang niet altijd gemeld. In dit rapport, dat over meerdere
jaren gaat, worden zoveel mogelijk beschikbare data gepresenteerd.
Al deze cijfers bij elkaar geven een indruk van de omvang van discriminatie,
van de plekken waar het voorkomt en van de mensen die er kwetsbaar
voor zijn. Het rapport is nadrukkelijk geen verslag van álle ongelijke
behandeling in de provincie Utrecht. Slechts het topje van de ijsberg
wordt gemeld bij de in dit rapport besproken instanties. Uit het rapport
Ervaren discriminatie in Nederland (SCP, 2014) blijkt dat één op de vier
burgers in Nederland discriminatie ervaart en dat slechts één op de acht
hiervan melding doet.
Een rapport over vier jaren
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Art.1 MN is het bureau voor gelijke behandeling en discriminatiebestrijding
in de provincie Utrecht. Hier kunnen mensen terecht die zich
gediscrimineerd voelen of getuige zijn van discriminatie. In deze
trendrapportage leest u over trends en ontwikkelingen in de provincie
Utrecht gedurende de jaren 2011 tot en met 2014. Vanaf 2014 is gekozen
voor een nieuwe manier van registreren en rapporteren. Hierdoor zijn in
een aantal grafieken en figuren de cijfers van 2011 tot 2013 opgenomen
omdat de cijfers 2014 hierin niet vergelijkbaar waren.
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In dit rapport staat niet alleen een overzicht van de meldingen bij
Art.1 MN, maar ook gegevens van de politie en van het College voor
de Rechten van de Mens. Voor de gemeente Utrecht zijn gegevens
toegevoegd uit de jaarlijkse inwonersenquête en de meldingen bij het
Panel Deurbeleid Utrecht. De cijfers van de verschillende bronnen worden
steeds per organisatie besproken.

LEESWIJZER
Het rapport dat voor u ligt is als volgt opgebouwd:
—

TRENDRAPPORTAGE!DISCRIMINATIE!"#$$-"#$'!PROVINCIE!UTRECHT

Hoofdstuk 1 is een toelichting op de gebruikte bronnen die in het
rapport worden besproken. Per bron wordt ingegaan op de wijze van
registratie en de werkwijze.

INLEIDING
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—

Hoofdstuk 2 gaat in op de totale omvang van het klachtenvolume
per organisatie.

—

In de hoofdstukken 3 t/m 6 komen achtereenvolgens de
discriminatiegrond, het maatschappelijk terrein, de wijze van
discriminatie en de a,andeling van meldingen aan bod.

—

In hoofdstuk 7 worden de gemeenten in de provincie Utrecht onderling
met elkaar vergeleken en wordt een uitstapje gemaakt naar een
vergelijking met gemeenten buiten de provincie.

—

Ten slo'e wordt in hoofdstuk 8 een aantal cijfers gepresenteerd van
landelijk werkende organisaties zoals de Nationale Ombudsman en
meldpunten voor discriminatie op het internet.

—

Als tijdens het lezen onduidelijk is wat een a1orting betekent, is dit
na te zoeken in de lijst van gebruikte a1ortingen.

—

Alle geciteerde onderzoeken en publicaties staan op een rijtje in de
literatuurlijst.

—

In Bijlage 1 wordt een toelichting gegeven op de door Art.1 MN
gebruikte begrippen.

—

In Bijlage 2 staan alle tabellen overzichtelijk bij elkaar.
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KLACHT-!EN!INCIDENTREGISTRATIES

In Nederland zijn er diverse oﬃciële instanties die de taak hebben
om meldingen, klachten of incidenten van discriminatie te registreren.
Denk aan de politie, het Openbaar Ministerie (OM), het College voor de
Rechten van de Mens (College), antidiscriminatievoorzieningen (ADV) en
Meldpunt Internet Discriminatie (MiND).
Daarnaast zijn er belangenorganisaties die discriminatieklachten registreren
zoals het COC en het Transgender Netwerk Nederland. Er zijn organisaties
die zich op een specifiek terrein richten, bijvoorbeeld het Meldpunt
Discriminatie Internet (MDI) en meer algemene klachtinstanties als de
Nationale Ombudsman of de klachtcommissie van een instelling of bedrijf.
Vergelijkbaarheid van klacht- en incidentregistraties
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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 in deze rapportage gebruikte bronnen
moet daarom als complementair worden gezien.
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Meldingen en klachten bij een antidiscriminatievoorziening
Mensen die discriminatie hebben ervaren of hebben waargenomen kunnen
hiervan melding maken of een klacht indienen bij een ADV. Sinds de
introductie van de Wet gemeentelijke antidiscriminatie-voorzieningen (Wga)
in 2009 dient elke gemeente zijn burgers toegang te bieden tot een ADV.
De ADV’s werken meestal regionaal, voor de provincie Utrecht is dit
Art.1 MN. De ontvangen meldingen en de hierbij aangeboden ondersteuning
wordt jaarlijks gerapporteerd aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
Meldingen en klachten die zijn geregistreerd bij ADV’s kunnen allerlei
discriminatiegronden betreﬀen. Het kan gaan om gronden die we'elijk
zijn vastgelegd in het strafrecht of de gelijkebehandelingswetgeving
(bijvoorbeeld ras of seksuele gerichtheid) maar ook om gronden die
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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 individuen is gericht, zoals een artikel in de media of regelingen
die voor een specifieke groep bijzonder nadelig uitpakken. Bij de registratie
van meldingen en klachten bij ADV’s staat het perspectief van de melder, die
het gedrag of een uiting als discriminerend ervaart, centraal. Geregistreerde
meldingen en klachten bij Art.1 MM hoeven geen betrekking te hebben
op situaties waarbij er juridisch of objectief is aangetoond dat er sprake
was van discriminatie. Ook iemand die het gevoel hee! gediscrimineerd
te worden, kan bij Art.1 MN terecht. Alle melders ontvangen een advies en
waar mogelijk bemiddelt Art.1 MN. Eventueel wordt doorverwezen naar een
gespecialiseerde organisatie.

jaarrapportage te wijzigen en aan de landelijke issues een aparte paragraaf
te besteden, terwijl in de voorgaande jaren deze in de reguliere cijfers
werden meegenomen.

Eigen onderzoek van Art.1 MN

In 2014 hee! een stagiaire van Art.1 MN een kwalitatief onderzoek gedaan
naar ervaringen met discriminatie bij bezoekers van Bodytalk in Utrecht
(Art.1 MN, 2015). Deze horecagelegenheid is gericht op LHBT’ers (lesbiennes,
homoseksuelen, biseksuelen en transgenderpersonen). De ervaringen van de
geïnterviewden zijn apart opgenomen.

Art.1 MN vindt het haar maatschappelijke taak om zelf a'ent te zijn op
voorvallen met een discriminatoir karakter in haar werkgebied. Voorbeelden
zijn graﬃti, berichten in de (lokale) media of op sociale media als Twi'er
en Facebook. Het voorval wordt geregistreerd als ‘eigen onderzoek’.
Medewerkers van Art.1 MN screenden tot halverwege 2012 vacatures
op onterecht gestelde functie-eisen. Bedrijven werden aangeschreven
en gea'endeerd op het discriminerende aspect van de tekst. Nadat uit
onderzoek van een stagiaire van Art.1 MN de geringe eﬀectiviteit bleek, is in
2012 besloten te stoppen met deze arbeidsintensieve manier van werken.
Deze nieuwe handelswijze hee! tot gevolg dat het aantal registraties ‘eigen
onderzoek’ vanaf 2012 drastisch is gedaald.
Landelijke issues
Jaarlijks merkt Art.1 MN dat landelijke issues grote impact hebben op de
verklaringen van alle meldingen. De Zwarte Pieten discussie gee! al jaren
aanleiding voor een aantal meldingen. In het voorjaar van 2014 speelden de
uitspraken van Geert Wilders, maar ook van andere politici zoals Mark Ru'e
en Diederik Samsom, een grote rol.
Het is erg belangrijk dat burgers zich tot onze organisatie wenden om over
landelijke issues hun ongenoegen kenbaar te maken. Maar bij een zoektocht
naar verklaringen van cijfers uit de provincie Utrecht, vragen deze meldingen
een overheersende aandacht en verdwijnen de andere meldingen naar
de marges. Daarom hee! Art.1 MN in 2014 besloten de opbouw van de
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Gevolg van deze nieuwe werkwijze is dat er tijdens de rapportageperiode
verschillend is geregistreerd. Toch hebben wij er voor deze trendrapportage
voor gekozen deze verschillen te handhaven. De reden hiervoor is simpel.
Juist in 2014 zijn er veel meldingen geweest rondom landelijke issues,
waardoor het klachtenvolume meer dan verdubbeld is. Opname van de
meldingen geven een dermate grote uitschieter, dat bij een vergelijking met
de cijfers van de voorgaande jaren een volkomen vertekend beeld ontstaat.
Kwalitatief onderzoek

1.1.2

Incidenten geregistreerd door de politie
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In het strafrecht komt discriminatie op twee manieren voor: enerzijds zijn
er de specifieke discriminatieartikelen, waarin discriminatoire uitlatingen
(137c t/m e Sr) en discriminerende uitsluiting stra3aar zijn gesteld (137g en
429quater Sr). Anderzijds kan er bij commune (‘gewone’) delicten (zoals
mishandeling, brandstichting of bedreiging) sprake zijn van discriminatoire
aspecten. Een dergelijk feit kan bijvoorbeeld gepleegd zijn met een
discriminatoir motief.
Alle meldingen en aangi!en die de politie ontvangt en die mogelijk
discriminatie betreﬀen, worden geregistreerd. De Aanwijzing Discriminatie
van het OM verplicht de politie om alert te zijn op discriminatoire
aspecten bij commune delicten en ook deze te registreren (Openbaar
Ministerie, 2007, 2011). Politieagenten registreren meldingen en aangi!en
van discriminatie in de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Voor deze
rapportage is gebruik gemaakt van het zaaksoverzicht. Dit is een overzicht
van aangi!en en meldingen met een discriminatoir aspect dat besproken
wordt in het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) waar zowel politie,
OM als Art.1 MN aan deelnemen. De zaaksoverzichten van 2011 en 2012 zijn
door de politie goed gecodeerd. Het overzicht van 2013 vertoonde veel lege
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velden. Art.1 MN hee! deze gecodeerd en op basis van deze gegevens
gerapporteerd. Nadat Art.1 MN ook in 2014 constateerde dat er
gegevens in het zaaksoverzicht niet gecodeerd waren, hee! de
politie deze zelf aangevuld. Helaas hee! dit niet tot een volledige
codering geleid.
In deze trendrapportage worden incidenten gericht tegen
ambtenaren in functie - in de praktijk vrijwel altijd politieagenten 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. In 2007
oordeelde het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat een Utrechter die
een agent ‘homo’ noemde toch stra3aar was, ook al is deze uitspraak
volgens de wet niet per se beledigend. Het Gerechtshof benoemde dat
uit de verklaringen van de verdachte kon worden opgemaakt dat zijn
intentie was om de agent te beledigen. Hieruit blijkt dat er zwaarder
wordt getild aan het beledigen van ambtenaren in functie.

1.1.3
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Verzoeken om een oordeel bij het
College voor de Rechten van de Mens

Mensen die discriminatie ervaren op bijvoorbeeld school of werk,
kunnen het College verzoeken om een oordeel uit te spreken over
de kwestie. Het College is bevoegd om situaties te toetsen aan
de gelijkebehandelingswetgeving, wat betekent dat de situatie
waarover een oordeel wordt gevraagd betrekking moet hebben op de
discriminatieterreinen en discriminatiegronden die in deze wetgeving
zijn opgenomen. Als het College de klacht mag behandelen, wordt een
onderzoek gestart, waarna een zi'ing volgt. De indiener ontvangt het
oordeel van het College, waarin staat of al dan niet sprake was
van discriminatie.

in de tabellen. Art.1 MN is verantwoordelijk voor de interpretatie van en
teksten over de regionale data die door het College zijn aangeleverd.

1.1.4

Meldingen en klachten bij het Panel Deurbeleid Utrecht

Het Panel Deurbeleid Utrecht voorkomt en bestrijdt discriminatie bij het
toelaten van bezoekers in een horecagelegenheid in de stad Utrecht, zoals
een club of discotheek. Panel Deurbeleid Utrecht is een onderdeel van het
Convenant Veilig Uitgaan, een initiatief van de gemeente Utrecht.
Art.1 MN is samen met Koninklijke Horeca Nederland (afdeling Utrecht),
politie en gemeente Utrecht lid van het Panel Deurbeleid Utrecht. Het Panel
Deurbeleid is er enerzijds voor alle horecaondernemers met een portier in
het centrum van de stad Utrecht en anderzijds voor het uitgaanspubliek.
Ondernemingen zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij het panel.
Het Panel Deurbeleid Utrecht beoordeelt of huisregels van aangesloten
horecaondernemers helder en controleerbaar zijn, of ze voldoende kenbaar
worden gemaakt aan de bezoekers en of ze niet in strijd zijn met het
discriminatieverbod. Mensen die vinden dat ze onterecht geweigerd zijn bij
een aangesloten horecagelegenheid, kunnen hierover een klacht indienen
bij het panel. Bij meldingen van onterechte weigering wordt er tussen
ondernemers en melders bemiddeld.
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Overzichten van de instroom van verzoeken om een oordeel, die zijn
ingediend door bewoners van de provincie Utrecht en de daarbij
door het College uitgesproken oordelen, zijn door het College ter
beschikking gesteld voor dit rapport. Voor gegevens over de instroom
van verzoeken wordt gebruik gemaakt van een databestand waarin
enkel afgehandelde verzoeken om een oordeel zijn opgenomen. Dit
betekent dat verzoeken om een oordeel die nog niet zijn afgehandeld,
niet in dit rapport zijn meegenomen. Om die reden zijn de aantallen
ingestroomde verzoeken om een oordeel uit 2014 niet weergegeven
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KLACHTEN/!MELDINGEN!EN!AANGIFTEN!VAN!
DISCRIMINATIE!EN!VERZOEKEN!OM!EEN!OORDEEL

In deze rapportage wordt verslag gedaan van registraties bij Art.1 MN,
de politie, het College en het Panel Deurbeleid Utrecht. De cijfers uit
verschillende bronnen worden strikt gescheiden. Het kan namelijk voor
komen dat een melder zich tot meerdere instanties wendt, waardoor één
voorval meerdere keren wordt geregistreerd. De verschillende organisaties
hanteren verschillende categorieën in hun registratiesystemen én gebruiken
verschillende definities voor dezelfde termen.
Tabel 1. Aantal klachten, meldingen en registraties van discriminatie per jaar in
Utrecht (provincie)
2011

2012

2013

2014

Art.1 MN, meldingen/klachten

362

346

430

354

Art.1 MN, eigen onderzoek

208

66

45

14

4
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Art.1 MN, landelijke issues

448

Art.1 MN, onderzoek Bodytalk

11

Politie, geregistreerde
discriminatie-incidenten (RDO)

26

22

Politie, geregistreerde discriminatieincidenten tegen werknemers met een
publieke taak

25

755

5

15
15

Meldingen Panel Deurbeleid Utrecht

19

20

13

College voor de Rechten van de Mens,
instroom verzoeken om oordeel6

68

69
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Art.1 MN
Het aantal meldingen bij Art.1 MN is in de loop van de jaren stabiel, met
uitzondering van 2013. Deze stijging is wellicht toe te schrijven aan een
koerswijziging in beleid en werkwijze, waarbij sinds eind 2012 veel energie
is gestoken in het vergroten van de naamsbekendheid bij de burgers in de
provincie. Daarnaast is de preventieve adviesfunctie bij burgers, overheden,
maatschappelijke organisaties en bedrijven meer onder de aandacht gebracht.
Naast een toename in het aantal klachten, hee! dit ook geresulteerd in
een groeiend aantal verzoeken om advies en informatie van bijvoorbeeld
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—4
Onder ‘eigen onderzoek’
valt screening van
vacatures door Art.1 MN
en diverse andere ADV’s,
media, nieuwsberichten
over discriminerende
situaties of incidenten e.d.
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—5
Exclusief aangi!en over
uitspraken Geert Wilders
tijdens de campagne
emeenteraadsverkiezingen 2014.

—6
Het aantal ingestroomde
verzoeken om een
oordeel is gebaseerd
op de gegevens uit een
databestand waarin enkel
afgehandelde verzoeken
om een oordeel zijn
opgenomen. Dit betekent
dat verzoeken om een
oordeel die nog niet zijn
afgehandeld, niet in de
tabellen in de rapportage
voorkomen. Om die
reden zijn de aantallen
ingestroomde verzoeken
om een oordeel uit 2014
niet weergegeven in de
tabellen; veel daarvan zijn
op moment van schrijven
nog niet afgehandeld
(maart 2015).
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journalisten, studenten en ambtenaren. Art.1 MN bemerkt dat het werken
aan de naamsbekendheid blijvend veel tijd en aandacht vraagt. Het aantal
registraties in 2014 is terug naar het niveau van 2012, waarbij aangetekend
kan worden dat in de voorgaande jaren de landelijke issues nog niet apart
geregistreerd werden. Daarnaast bemerken wij dat burgers ons in toenemende
mate weten te vinden als zij geconfronteerd worden met ingewikkelde kwesties
rondom ongelijke behandeling en discriminatie. De klachtenconsulenten zijn
hierdoor per casus meer tijd bezig met een gedegen inhoudelijke behandeling.
Eigen onderzoek van Art.1 MN
Art.1 MN vindt het haar maatschappelijke taak om zelf a'ent te zijn op
voorvallen met een discriminatoir karakter in haar werkgebied, bijvoorbeeld
bij berichten in de media of op sociale media. Het voorval wordt geregistreerd
als ‘eigen onderzoek’. Indien mogelijk, wordt er contact gezocht met de
benadeelde en hulp aangeboden.
Medewerkers van Art.1 MN screenden tot halverwege 2012 vacatures op
onterecht gestelde functie-eisen. Denk hierbij aan teksten als:
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—
—
—

‘Voor deze functie zijn wij op zoek naar een mannelijke collega’
‘De nieuwe collega (schoonmaker) moet de Nederlandse taal perfect
beheersen’
‘Ben jij een student die een bijbaantje zoekt?’

Bedrijven werden aangeschreven en gea'endeerd op het discriminerende
aspect van de tekst. Nadat uit onderzoek van een stagiaire de geringe
eﬀectiviteit bleek, is in 2012 besloten te stoppen met deze arbeidsintensieve
manier van werken. Als Art.1 MN een melding ontvangt over een vacature met
een onterecht gestelde functie-eis, wordt deze uiteraard wel in behandeling
genomen. Deze nieuwe handelswijze hee! tot gevolg dat het aantal registraties
‘eigen onderzoek’ vanaf 2012 drastisch is gedaald.
Art.1 MN landelijke issues
Jaarlijks zijn er landelijke incidenten die tot meerdere meldingen leiden.
Onderstaand een weergave van een aantal issues die burgers er toe hebben
bewogen zich tot Art.1 MN te wenden. Vanaf 2014 worden deze apart
geregistreerd. De voorgaande jaren werden deze meldingen opgenomen
in de algemene meldingen.
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Polen-meldpunt
In 2012 was er veel ophef over het Polen-meldpunt van de PVV.
Mensen werden opgeroepen bij dit meldpunt hun klachten in te dienen over
Midden- en Oost-Europeanen. Het initiatief kreeg veel aandacht in de media.
Art.1 MN en andere ADV’s in het land ontvingen meer dan 3.000 meldingen over
het discriminatoire karakter van deze website. Het is opvallend dat de protesten
niet alleen kwamen van mensen uit Midden- en Oost-Europa, maar dat ook veel
Nederlanders lieten weten verontwaardigd te zijn over het stigmatiserende
en discriminerende karakter van het meldpunt. Art.1 MN ontving in totaal 33
meldingen. Na onderzoek door het OM bleek geen sprake van stra3are feiten.
Art.1 MN is van mening dat de eenzijdige nadruk op negatieve ervaringen
stigmatiserend kan werken en kan leiden tot negatieve beeldvorming van
Midden- en Oost-Europeanen.
Zorgpolis
Vier melders stellen in 2014 dat verzekeraars met een ‘super zorgpolis’
discrimineren, omdat buitenlandse werknemers een voordeel hebben dat
Nederlandse werknemers niet hebben. De indruk wordt gewekt dat de
‘super zorgpolis’ alleen wordt aangeboden aan buitenlandse werknemers
(seizoenarbeiders en expats) en niet aan Nederlanders. Deze informatie was
onjuist. Zorgverzekeraars bieden dit product ook aan studenten, minima,
uitkeringsgerechtigden en zeevaarders aan. Omdat ook Nederlanders voor de
polis in aanmerking komen, is er geen sprake van discriminatie van Nederlanders
ten opzichte van niet-Nederlanders.
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Gaza
Naar aanleiding van het conflict in de Gazastrook in de zomer van 2014 ontvangen
wij twee meldingen over de antisemitische leuzen die zijn geroepen tijdens
enkele demonstraties. Eén melding ontvangen wij van een moslima die bezwaar
hee! tegen de manier waarop in de media en op websites over moslims wordt
gesproken in berichtgeving over het Gaza-conflict. In dezelfde periode vernemen
wij uit de media dat de opperrabbijn in Amersfoort slachtoﬀer is van vernieling.
Wij bieden ons hulp aan, welke in dank wordt aanvaard. Van het aanbod wordt
geen gebruik gemaakt.
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CASUSSEN$RONDOM$
ZWARTE!PIET
“Op me werk ben ik gevraagd als ik zwarte piet wilde zijn
op het sinterklaasfeestje... Ik vroeg waarom ik werd gevraagd...
Het antwoord was als volgt: ‘’Nou je bent al zwart van jezelf, dus
scheelt ons schminken rode lippen”... [sic]
“Ik vind het discriminerend dat er bij de Zwarte Pieten discussie
alleen naar de tegenstanders wordt geluisterd. Waarom volgt
er geen historisch-cultureel onderzoek waaruit blijkt dat het
hier niet om negers gaat. Mw. Shephard van de VN kan zich
wellicht beter bezighouden met de levensgevaarlijke reizen van
Afrikanen die blijkbaar wel graag in Europa willen wonen.
Denk niet dat dit soort acties gaat leiden tot minder
discriminatie. Ik ben en blijf voorstander van dit kinderfeest en
heb er in mijn jeugd altijd plezier van gehad!”
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Naar aanleiding van de Zwarte Pieten discussie werd de
volgende tweet de wereld ingestuurd: ‘Zucht, als ik die
achterlijke reacties lees, denk ik waarom hebben de Duitsers
de Hollanders niet vergast. Dan was de wereld een stuk relaxter
nu’ [sic]. Veel mensen namen aanstoot aan deze tweet en
hebben een melding van discriminatie gedaan op grond van
nationaliteit.

Zwarte Piet
Jaarlijks klagen burgers tijdens de Sinterklaasperiode over discriminatie.
De verschijning Zwarte Piet wordt door hen als racistisch beschouwd.
Zo bleek uit onderzoek van de gemeente Amsterdam (2012) dat de hel! van de
Amsterdammers met Surinaamse, Antilliaanse of Ghanese achtergrond Zwarte
Piet als discriminerend ziet voor zichzelf en/of anderen. De discussie over
Sinterklaas als racistisch feest en het fenomeen ‘Zwarte Piet’ was in 2013 he!iger
dan in andere jaren, mede doordat deze gekoppeld werd aan de herdenking van
de afschaﬃng van de slavernij in 1863. Voorstanders van Zwarte Piet mengden
zich in de discussie omdat zij het feest als een culturele traditie ervaren, zonder
racistische elementen. De ‘Pietitie’pagina op Facebook werd door de
voorstanders ruim twee miljoen keer ‘geliked’. Ondanks de landelijke ophef in
2013 is het aantal meldingen rondom Zwarte Piet stabiel rond negentien. In 2014
ontvangt Art.1 MN weinig meldingen, wellicht door de voortdurende landelijke
discussie. Veel mensen lijken het onderwerp alle aandacht niet waard te vinden.
Naar aanleiding van de Zwarte Pieten discussie liet het satirische programma
Volgende Week een fragment zien dat verwees naar het slavernijverleden. Negen
inwoners uit de provincie Utrecht hebben daar aanstoot aan genomen en een
melding gedaan bij Art.1 MN.
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Toolkit ‘Sinterklaas, een feest voor iedereen’
In 2014 hee! Art.1 MN met een projectsubsidie de speciale toolkit ‘Sinterklaas, een feest voor
iedereen’ ontworpen. Met deze toolkit wil Art.1 MN inspelen op de discussie rondom Zwarte
Piet. Art.1 MN luistert naar de bezwaren die er leven rondom de figuur Zwarte Piet en wil door
middel van deze toolkit ideeën aanreiken die tegemoet komen aan de bezwaren, zonder dat het
de essentie van het sinterklaasfeest aantast.
In de gemeente Utrecht hee! Art.1 MN in 2014 samen met Stichting Stadsontspanning,
Ludens, Stichting Asha en Saluti een aantal succesvolle stadsdialogen georganiseerd.
Doel van de dialogen was om onderling meer begrip te krijgen voor de diverse
standpunten rondom Zwarte Piet.

Ru0e over Zwarte Piet
Tijdens de nucleaire top in Den Haag (2014) beantwoordt Marc Ru'e een vraag
van een journalist over Zwarte Piet. “Zwarte Piet is zwart en dat kan ik niet
veranderen. Zo heet hij nu eenmaal”, antwoordt Ru'e in het Engels. “Het is een
oude kindertraditie en daarin gaat het niet over een groene of bruine piet. Ik kan
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CASUS$RONDOM
UITSPRAKEN!GEERT!WILDERS!
De uitspraken van Geert Wilders na afloop van de
gemeenteverkiezingen hebben een grote maatschappelijke
impact. In het weekend na de verkiezingen meldt Bouchra*
zich bij Art.1 MN. Haar zoontje (8) hee! in de dagen na de
uitspraken last van huilbuien. Hij is angstig, bang dat hij
misschien Nederland moet verlaten. Hij zegt: “Waar moeten
we dan naartoe?” “Ik ga mijn vrienden missen.”
“We hebben toch niets gedaan?”
Bouchra is bang dat Geert Wilders, door zijn uitspraken, haar
kinderen emotionele schade hee! toegebracht, angst hee!
aangepraat en ze doet voelen als een minderwaardig burger
van Nederland. Ze laat haar kinderen uit voorzorg minder naar
het journaal kijken. Bouchra voelt zich gediscrimineerd en vindt
dat Geert Wilders met deze actie te ver is gegaan en haat hee!
gezaaid. Als Nederlandse van Marokkaanse a1omst voelt zij
zich erg gekwetst.

alleen zeggen dat mijn vrienden op de Nederlandse Antillen heel blij zijn als ze
Sinterklaas vieren omdat ze hun gezicht niet hoeven te schminken. En als ik zelf
Zwarte Piet moet spelen dan ben ik dagen bezig om de verf van mijn gezicht
te krijgen.” Er komen twee meldingen binnen over deze uitspraak van premier
Ru'e. Mark Ru'e verontschuldigt zich tegen minister-president van Curaçao
Ivar Asjes. Asjes zou de excuses van Ru'e hebben geaccepteerd. ‘Ik heb daar
niemand mee willen beledigen’, zei Ru'e na afloop van de ministerraad.
Geert Wilders
Tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad in 2014 zei Geert
Wilders, politiek leider van de PVV, dat hij “in Den Haag als het even kan wat
minder Marokkanen zou willen zien”. Op de avond van de verkiezingen legde
hij in zijn toespraak bij de besloten bijeenkomst van de PVV aan zijn publiek de
vraag voor of er meer of minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn.
Het publiek scandeerde daarop: ‘Minder! Minder! Minder!’. Wilders reageerde
daarop met: “Dat gaan we regelen”.
Landelijk deden ruim 6.400 mensen aangi!e bij de politie over de uitlatingen,
ADV’s ontvingen gezamenlijk bijna 5.000 meldingen. Uit bijna alle gemeenten
in de provincie Utrecht hee! Art.1 MN in totaal 434 meldingen ontvangen.
Alle klachten zijn geïnventariseerd, verzameld en aan het OM ter behandeling
aangeboden. Het Arrondissement Den Haag behandelt de aangi!es vanuit het
hele land. In december 2014 maakte het OM bekend over te gaan tot vervolging
van Geert Wilders op verdenking van belediging van een groep mensen op
grond van ras en het aanze'en tot discriminatie en haat. Alle melders zijn van
het verloop van de procedure en het besluit van het OM op de hoogte gesteld.
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Samsom en Spekman

*

De naam Bouchra en alle andere namen in de verschillende
casussen zijn gefingeerd.
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Naar aanleiding van alle commotie rond zijn uitspraken bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2014 roept Geert Wilders op aangi!e te doen
tegen diverse uitspraken van Diederik Samsom en Hans Spekman, beiden van
de PvdA. Het betreﬀen uitlatingen in respectievelijk het NRC Handelsblad van
15 september 2011 en Vrij Nederland van 18 oktober 2008, over het gedrag van
Marokkaanse jongeren die overlast veroorzaakten. Drie burgers uit de provincie
Utrecht geven gehoor aan de oproep en melden zich bij Art.1 MN. Landelijk
doen honderdveertig mensen aangi!e bij de politie. Het OM hee! de
politici niet vervolgd, omdat de uitlatingen over gedrag van mensen gingen
en niet hun a1omst.
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Art.1 MN onderzoek Bodytalk
Bezoekers van Bodytalk, een homokroeg in Utrecht, hebben vaak last
van mensen die voor de deur lopen of met de auto langsrijden en de
bezoekers uitschelden. In het najaar van 2014 is door een stagiaire van Art.1
MN een kleinschalig onderzoek uitgevoerd door op drie avonden voor de
deur van Bodytalk te observeren en te noteren wat er plaatsvindt op een
uitgaansavond. Twee incidenten zijn door de medewerkers van Art.1 MN
zelf waargenomen en in de klachtencijfers geregistreerd (Art.1 MN, 2015).
De overige zijn onder ‘Art.1 MN, onderzoek Bodytalk’ genoteerd. Daarnaast
werden vij!ien bezoekers geïnterviewd over hun ervaringen met discriminatie
en hun bereidheid om dit bij instanties als Art.1 MN te melden.
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De resultaten van de interviews geven inzicht in de mogelijke oorzaken van
de lage meldingsbereidheid van de LHBT-groep. Alle geïnterviewden hebben
in het afgelopen jaar ervaring(en) met we'elijk verboden discriminatie, vier
hebben hiervan melding gemaakt. Het doel en nut van een melding doen is
vrijwel onbekend bij de ondervraagden. Door gebrek aan zichtbare resultaten
hee! men de mening dat het nu'eloos is een melding te doen. Daarnaast
wordt discriminatie niet altijd persoonlijk als discriminatie ervaren, omdat men
geen slachtoﬀerrol wil innemen.
De vorm van discriminatie speelt bij de ondervraagden een belangrijke rol bij
de afweging om melding te doen. Schelden is voor de meeste ondervraagden
niet ernstig genoeg om een melding van discriminatie te doen. Indien er sprake
is van een bedreigende ervaring of systematische discriminatie door dezelfde
persoon is men sneller bereid om een melding van discriminatie te doen.
Vooral mannen geven aan dat er (ook) sprake moet zijn van geweld.
Er lijkt een gebrek aan kennis over de mogelijkheden om een melding
van discriminatie te doen. Een aantal ondervraagden benoemden de
politie, politienetwerk Roze in Blauw en overige mogelijkheden zoals
een werkgever, maar wisten niet over de mogelijkheid tot melden bij
antidiscriminatievoorzieningen. Daarnaast hee! men weinig vertrouwen in de
politie, omdat ze van mening is dat meldingen niet serieus worden genomen.
Politie
De politie eenheid Midden Nederland – provincie Utrecht registreert tot 2013
jaarlijks circa 25 discriminatie-incidenten. Dit is een beperkt aantal, zeker in
vergelijking met andere eenheden in het land. Veel eenheden screenen aan
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de hand van een lijst met zoektermen die is opgesteld door het Landelijk
ExpertiseCentrum Diversiteit (LECD) van de politie, het BVH. Deze lijst
bevat tientallen termen, bv. ‘eigen land’, ‘racist’ en ‘nazi’. De query levert
een lijst met mogelijk relevante aangi!en op welke vervolgens stuk voor
stuk worden beoordeeld op de aanwezigheid van discriminatie. De eenheid
Midden Nederland – provincie Utrecht voerde deze screening niet uit. In
2014 is hiermee gestart, wat vervolgens geresulteerd hee! in een toename
tot 75 registraties. Nadrukkelijk willen wij melden dat uit deze stijging niet
automatisch kan worden geconcludeerd dat er in 2014 meer aangi!en van
discriminatie zijn, maar slechts dat de werkwijze van de politie is veranderd.
Naast deze 75 registraties is er bij de politie 447 keer aangi!e gedaan tegen de
uitspraken van Geert Wilders rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.
In tabel 1 (blz. 35) zijn incidenten tegen werknemers met een publieke taak
apart opgenomen. In 2011 en 2012 zijn er geen incidenten geregistreerd, terwijl
er in 2013 vijf incidenten waren en in 2014 vij!ien. Art.1 MN vindt het belangrijk
om deze incidenten separaat te vermelden omdat er in het maatschappelijk
debat veel aandacht is voor werknemers die tijdens de uitoefening van hun
beroep onheus bejegend worden. Hierbij gaat het niet alleen om dienders,
maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel, brandweerlieden en
onderwijzers. De stijgende tendens bevestigt het beeld dat uit de media.
Een verontrustend gegeven.
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Panel Deurbeleid Utrecht
Jaarlijks worden door het panel tussen de tien en twintig casussen behandeld.
In 2013 daalde het aantal meldingen ten opzichte van de voorliggende jaren.
Waarschijnlijk is de bekendheid van het panel afgenomen doordat er de
laatste jaren weinig aan promotie onder horecagebruikers is gedaan. Het panel
is zich hiervan bewust. Met diverse middelen wordt sinds 2014 getracht de
bekendheid op te schroeven.
College voor de Rechten van de Mens
Het College hee! vanuit de provincie Utrecht in 2011 en 2012 respectievelijk
68 en 69 verzoeken om een oordeel ontvangen welke inmiddels zijn
afgehandeld. In 2013 is dit aantal gehalveerd. Ook landelijk was er sprake van
een daling, namelijk van 719 verzoeken om een oordeel in 2011 naar 463 in 2014.
Het College verklaart deze landelijke daling deels door de verbeterde werking
van de Frontoﬃce waardoor het College minder ongegronde verzoeken in
behandeling neemt7. Art.1 MN hee! in 2011 tot en met 2014 respectievelijk
twee, één, nul en vier zaken aangebracht bij het College.

—7
College voor de
Rechten van de Mens,
jaarverslag 2014.
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CASUS$
COLLEGE!VOOR!DE!RECHTEN!
VAN!DE!MENS
Oordeel 2014-109: Het kerkbestuur van de Evangelische
Gemeente Utrecht (EGU) wil haar kerkruimte niet verhuren
aan de werkgroep Jong&Out van COC Midden-Nederland
omdat er geen plaats is voor activiteiten waar seks en
relatiekeuze aan de orde zijn. COC-MN legt de zaak voor
aan het College voor de Rechten van de Mens waarbij
Art.1 MN het verzoekschri! opstelt.
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Het College oordeelt dat de EGU bij de afwijzing een
relatie legt met de homoseksuele gerichtheid van de
leden van de COC-werkgroep. De EGU stelt vervolgens
dat de activiteiten van de werkgroep in strijd zijn met de
uitgangspunten van de EGU. Echter, COC-MN hee! bij de
aanvraag niet vermeld welke activiteiten de werkgroep gaat
organiseren, omdat dit dan nog niet bekend is. Het College
oordeelt dat niet bewezen is dat de afwijzing niet de leden
van de werkgroep betre!, waarmee onderscheid wordt
gemaakt op grond van seksuele gerichtheid bij de verhuur
van een ruimte.
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RESULTAAT!VAN!SURVEY-ONDERZOEK!NAAR!
DISCRIMINATIE-ERVARINGEN

Gemelde ervaringen met discriminatie bij ADV’s, politie en het College geven
een beeld van de omvang van discriminatie. Dergelijke data geven echter geen
antwoord op de vraag hoe vaak discriminatie is ervaren, omdat er sprake is van
onderrapportage (in paragraaf 2.3 wordt dieper op dit onderwerp ingegaan).
Surveys naar discriminatie-ervaringen onder een representatieve steekproef
bieden meer inzicht. In dergelijke onderzoeken wordt mensen gevraagd of zij
in de voorgaande maanden discriminatie hebben ervaren.
Art.1 MN hee! binnen haar werkgebied geïnventariseerd welke gemeenten
in een survey onder haar burgers onderzoek doen naar discriminatie. Dit
blijkt alleen in de stad Utrecht het geval te zijn. Deze inwonersenquête wordt
jaarlijks gehouden door Swing Quickstep onder 24.000 inwoners (Utrecht,
2011-2013). Uit onderstaande tabel blijkt dat een stijgend aantal Utrechters zich
gediscrimineerd voelt (de gegevens van 2014 zijn op het moment van schrijven
van deze rapportage nog niet bekend).
Tabel 2: Percentage dat zich gediscrimineerd voelt in het afgelopen jaar, 2011, 2013 - Utrecht8

Percentage dat zich gediscrimineerd voelt in het afgelopen jaar

2011

2012

2013

10,5

12,9

13,5

In absolute aantallen, waarbij het representatieve percentage wordt vertaald
op basis van het inwoneraantal per 1 januari 20129 geven ruim 40.000 inwoners
aan zich gediscrimineerd te voelen. Dit aantal staat in schril contrast tot het
aantal meldingen bij de diverse organisaties. Dit is zorgwekkend en reden
voor verdere actie door de gemeente Utrecht, Art.1 MN en eventuele andere
partijen. Zo is er het initiatief Pink • Info • Meld ontwikkeld (waarover meer
in hoofdstuk 3) en wordt bij het Panel Deurbeleid Utrecht meer aandacht
gegeven aan de herkenbaarheid. Art.1 MN blij! ook steeds actief om haar
naamsbekendheid onder de burgers én maatschappelijke partners te
vergroten. De uitkomsten van het onderzoek van het SCP (zie kader, blz. 46)
geven een nog minder rooskleurig beeld dan het onderzoek naar discriminatieervaringen in de gemeente Utrecht.

—8
Onderzoek Utrecht,
inwonersenquête
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—9
aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline)
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Ervaren Discriminatie in Nederland

Evaluatie Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

In januari 2014 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek Ervaren

Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) zijn gemeenten

discriminatie in Nederland (SCP, 2014). Voor dit onderzoek vulden ruim 12.000 respondenten

sinds 28 januari 2010 verplicht hun inwoners toegang te bieden tot een ona,ankelijke

een enquête in over ervaringen met discriminatie in 2013. Het SCP concludeert dat ongeveer

antidiscriminatievoorziening. Uit de evaluatie van de wet blijkt dat 98% van de gemeenten

een kwart van de inwoners van Nederland discriminatie ervaart – vooral op grond van lee!ijd,

een voorziening voor de uitvoering van de twee we'elijke taken (registratie en bijstand) hee!

etnische herkomst, huidskleur en geslacht en relatief vaak bij het zoeken naar werk en in

gerealiseerd in de directe leefomgeving van burgers. Uit de evaluatie blijkt dat bijna de hel!

de openbare ruimte.

van de gemeenten aangee! dat de Wga bijdraagt aan een groter bewustzijn van discriminatie
in de lokale samenleving. De aandacht voor discriminatie blijkt vooral bij beleidsprofessionals

".'!
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Zie bijvoorbeeld
Leerschool, L. en
Lempens, A. (2012)
Discriminatieklimaat
Gelderland en Overijssel:
April 2012, Hoorn: I&O
Research; Rovers, B. (2012)
Gay en veilig in Brabant?
Ervaringen van homo’s,
lesbo’s, biseksuelen
en transgenders met
intolerantie, discriminatie
en agressie in de regio
Noordoost Brabant,
‘s-Hertogenbosch:
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Veiligheidsonderzoek BTVO / COC.
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Klachten en meldingen geven informatie over situaties die mensen als
discriminerend ervaren. Ze bieden echter geen inzicht in hoe vaak dergelijke
situaties in de samenleving voorkomen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat
ongeveer driekwart van alle discriminatie-ervaringen nergens wordt gemeld10.
Ook het eerder genoemde onderzoek van het SCP bevestigt dit beeld. Het SCP
hee! respondenten gevraagd of zij hun ervaringen hebben gemeld en de reden
daarachter. Het blijkt dat één op de acht ervaringen wordt gemeld, niet altijd bij
een ADV, maar bijvoorbeeld ook bij familie of instanties. Belangrijke motivaties
om het wel te melden zijn: het willen oplossen van de zaak, het verhaal kwijt
willen en willen dat de dader wordt aangepakt. Als belangrijkste reden om niet te
melden worden genoemd: ‘melden hee! toch geen zin’, ‘ik vind het niet belangrijk
genoeg’ of ‘ik wist niet zeker of het discriminatie was’. Deze bevindingen worden
bevestigd in het kleinschalige onderzoek bij de homokroeg Bodytalk in Utrecht
(zie paragraaf 2.1). Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat de vorm van
discriminatie meeweegt bij het wel of niet doen van een melding. Schelden werd
niet als ernstig genoeg ervaren, vooral mannen geven aan dat er (ook) sprake
moet zijn van geweld (Art.1 MN, 2015).
De gemelde discriminatie-ervaringen vormen dus het spreekwoordelijke topje
van de ijsberg, waaronder een veelvoud aan niet-gemelde ervaringen ligt
verscholen. Om inzicht te krijgen in de omvang van situaties die als discriminatie
zijn ervaren is aanvullend onderzoek nodig, zoals surveys naar discriminatieervaringen. Klachtgegevens zijn 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, maar kunnen mogelijk (ook)
verklaard worden door veranderingen in meldgedrag. Zo kan een campagne die
mensen aanspoort om discriminatie te melden leiden tot een (tijdelijke) stijging
van het aantal meldingen. De laatste landelijke campagne is in 2010 gevoerd,
dit was een vereenvoudigde herhaling van de grote campagne in 2009. Vooral
de breed opgeze'e campagne van 2009 hee! tot veel meldingen geleid. In vijf
weken tijd zijn ruim 100 meldingen geregistreerd die rechtstreeks voort kwamen
uit deze campagne.
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binnen de ambtelijke organisatie toegenomen. De aandacht van het college en de raad blij!
hierop echter achter. Aan de andere kant draagt de uitvoering van de wet niet of nauwelijks bij
aan het tegengaan van onderrapportage. Enkel de uitvoering van de wet blijkt een onvoldoende
voorwaarde om de meldingsbereidheid van burgers die discriminatie ervaren, te vergroten.
Grote gemeenten zijn zich vaak meer bewust van onderrapportage dan kleine gemeenten en
investeren dan ook meer in een antidiscriminatiebeleid met aanvullende activiteiten
zoals voorlichting en preventie.

Bij klachtgegevens speelt ook dat discriminatie-ervaringen subjectief van aard
zijn: waar de ene persoon een situatie als discriminerend ervaart, kan iemand
anders een vergelijkbare situatie op een andere manier interpreteren.
De subjectieve ervaring kan ook afwijken van de objectieve of juridische
werkelijkheid; iemand kan discriminatie ervaren en melden terwijl dat we'elijk
of 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.
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Provincie Utrecht
In de provincie Utrecht hee! geen van de 26 gemeenten een
antidiscriminatiebeleid. Vanaf 2014 stimuleert Art.1 MN de gemeenten om
dergelijk beleid te ontwikkelen. De uitgangspunten van ECCAR (European
Coalition of Cities Against Racism) worden als voorbeeld aangeboden.
In overleg kunnen deze worden aangepast naar een format dat past bij
de betreﬀende gemeente.
Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 hee! Art.1 MN
in 2013 de politieke partijen in de gemeenten Utrecht en Amersfoort benaderd
met adviezen hoe zij in hun politieke programma’s aandacht kunnen besteden
aan gelijke behandeling. Daarnaast is er voor een aantal politieke partijen een
algemeen advies uitgebracht dat via de website kan worden aangevraagd.
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Uit de jaarlijkse enquête onder de inwoners van de stad Utrecht blijkt een
veel groter aantal ervaringen met discriminatie, dan uit de cijfers van Art.1 MN,
de politie, het Panel Deurbeleid Utrecht en het College. Nu gaat het in de
genoemde enquête alleen om ervaringen uit de stad Utrecht, maar aannemelijk
is dat dit beeld breed wordt bevestigd. Uit diverse bronnen, zoals het rapport
Ervaren discriminatie in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau
(SCP, 2014) blijkt dat een kwart van de Nederlanders discriminatie ervaart.
Ook blijkt uit dit rapport dat slechts één op de acht ervaringen wordt gemeld.
De belangrijkste reden om het niet te melden zijn: ‘melden hee! geen zin’, ‘het is
niet belangrijk’ en ‘ik wist niet zeker of het discriminatie was’.
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Ondanks de onderrapportage bemerkte Art.1 MN tot 2014 een stijging van
het aantal gemelde incidenten. De stijging kan te maken hebben met een
verhoogde naamsbekendheid als gevolg van de ingeze'e koerswijziging van de
organisatie om meer bekendheid te genereren. Reden kan ook gelegen zijn in
een aantal aansprekende incidenten zoals uitspraken van bekende Nederlanders
of de discussie rondom Zwarte Piet, die veel mensen ertoe brachten hun
ongenoegen te uiten. In 2014 lijkt het aantal meldingen af te nemen, echter vanaf
dit jaar worden landelijke issues zoals meldingen rondom Zwarte Piet apart
geregistreerd. Ook bemerken wij dat de klachten inhoudelijker zijn, waardoor
meer tijd nodig is voor de behandeling. In totaal zijn er 434 meldingen geweest
naar aanleiding van de uitspraken van Geert Wilders.

De cijfers van de politie laten na een stabiele periode van drie jaar in 2014 een
stijging zien. De conclusie mag niet getrokken worden dat er meer discriminatie
wordt gemeld. De politie hee! sinds 2014 haar werkwijze veranderd, waarbij
alle aangi!en op basis van een aantal door het LECD vastgestelde lijst met
zoektermen worden gescreend op discriminatoire uitingen. Bij de politie zijn 447
aangi!en tegen de uitspraken van Geert Wilders ontvangen. Er is een duidelijke
stijging van het aantal incidenten tegen werknemers met een publieke taak. In de
eerste twee jaren zijn er geen meldingen geregistreerd. In 2013 zijn er vijf, in 2014
stijgt het aantal incidenten naar vij!ien. Een verontrustend beeld.
Bij het College voor de Rechten van de Mens en het Panel Deurbeleid Utrecht
daalt in de rapportageperiode het aantal meldingen. Bij het panel leidt dit er
toe dat er geïnvesteerd wordt in de naamsbekendheid, resulterend in een
lichte stijging van het aantal meldingen in 2014 ten opzichte van 2013. Uit de
inwonersenquête van de gemeente Utrecht blijkt juist een stijging van het aantal
mensen dat zich gediscrimineerd voelt. Reden voor Utrecht en Art.1 MN om
meer te investeren in bekendheid bij burgers en maatschappelijke partners.
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HOOFDSTUK
HOOFDSTUK$($DISCRIMINATIEGROND
" DISCRIMINATIEGROND

'.$!

OP!WELKE!GROND!WORDT!DISCRIMINATIE!
GEMELD?

Alle in deze rapportage genoemde organisaties, registreren op welke
grond de discriminatie is ervaren. Het is goed om te realiseren dat dit
per organisatie op verschillende wetgeving is gebaseerd.
Art.1 MN ontleent haar naam aan artikel 1 van de Grondwet.
Dit artikel regelt dat de overheid de burger in gelijke gevallen niet
mag discrimineren. Er worden een aantal gronden genoemd, maar
het artikel kent ook een open einde door de term “op welke grond
dan ook”11, waardoor het geen statisch artikel is. De Algemene Wet
Gelijke Behandeling (AWGB) en een aantal bijzondere we'en zijn
een nadere uitwerking van artikel 1 van de Grondwet en regelen de
onderlinge bescherming van burgers tegen discriminatie. De gronden
die door de we'en worden beschermd zijn limitatief. Als een melding
niet onder één van de in diverse we'en genoemde gronden valt,
wordt ze door Art.1 MN geregistreerd onder ‘niet we'elijke gronden’.
In Bijlage 1 worden de begrippen verder uitgelegd.
Voor de politie geldt bij haar registratie enkel de strafrechtelijk
vastgelegde discriminatiegronden zoals ras, godsdienst en
levensovertuiging, seksuele gerichtheid, handicap en geslacht.

— 11
www.
art1middennederland.nl/
grondwetsartikel-2/.
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Het College handelt vanuit de gelijkebehandelingswetgeving en
hanteert de gronden die hierin zijn opgenomen. Naast de in het
strafrecht genoemde gronden zijn dat onder andere lee!ijd,
nationaliteit en burgerlijke staat.
Mensen die vinden dat ze onterecht geweigerd zijn bij een horecagelegenheid, kunnen hierover een klacht indienen bij het Panel
Deurbeleid Utrecht. Het panel toetst de klacht aan de huisregels van
de betreﬀende horecaondernemer.

3.1.1

Art.1 MN meldingen, eigen onderzoek en
landelijke issues

De meeste discriminatie-ervaringen vinden plaats op de grond van ras.
Onder deze noemer vallen bijvoorbeeld huidskleur, a1omst en nationale
of etnische afstamming. Gedurende de rapportagejaren stijgt het aantal.
In 2014 is er een daling, deze kan met name verklaard worden door de
aparte vermelding van landelijke issues van af dit jaar. Deze hebben
HOOFDSTUK$($DISCRIMINATIEGROND

vaak betrekking op de grond ras. Zo was er in 2012 veel ophef over het
Polen-meldpunt van de PVV (zie landelijke issues in hoofdstuk 2). Art.1 MN
ontving in totaal 33 meldingen. Nadrukkelijk willen we er hier op wijzen dat
tot en met 2013 landelijke issues in de reguliere cijfers zijn meegenomen.
Hieronder valt ook het Polen-meldpunt.
12 —
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties. Eén
melding kan namelijk over
discriminatie op meerdere
gronden gaan, waardoor
er verschillen ontstaan
tussen de twee totalen.

Tabel 3. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar discriminatiegrond12
2011

2012

2013

2014

Ras

152

195

197

145

Antisemitisme

5

3

4

10

Nationaliteit

13

9

21

8

Handicap/chronische ziekte

32

25

32

23

Lee!ijd

21

28

28

54

Seksuele gerichtheid

22

15

30

17

Geslacht

26

19

25

45

Arbeidsduur

1

1

1

Arbeidscontract

52

1

Burgerlijke staat

3

1

4

Godsdienst

27

21

22

32

Levensovertuiging

1

1

1

2

Politieke gezindheid

1

1

1

Niet-we'elijke grond (overig)

36

18

39

24

Onbekend

28

18

33

9

Totaal

368

355

438

370

ECRI Rapport

[...] Ook zouden de Nederlandse autoriteiten een nationale strategie en een nationaal beleid
tegen racisme en rassendiscriminatie moeten ontwikkelen. De ECRI stelt dat politieke partijen
zich sterker moeten uitspreken tegen taalgebruik waarin een groep mensen op grond van
ras, godsdienst, nationaliteit, taal of etnische a1omst wordt benadeeld. Het integratiebeleid
moet integratie benaderen als een proces van twee kanten en waar wenselijk moet positieve
discriminatie van zorgelijke groepen worden hervat.

Handicap en openbaar vervoer
In de gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte (WGBH/CZ) is vastgelegd dat met ingang van 9 mei
2012 bussen en metro’s toegankelijk moeten zijn voor mensen met een
beperking. De wet wordt stapsgewijs aangepast naar een volledige
toegankelijkheid van het openbaar vervoer in 2030. Zo moeten vanaf
2012 98% van alle bussen in de provincie Utrecht en de sneltram UtrechtNieuwegein toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking.
Ondanks dat Art.1 MN informatie over de nieuwe wetgeving breed hee!
verspreid en mensen met een handicap hee! opgeroepen om melding te
doen als zij discriminatie in het openbaar vervoer ervaren, is er slechts één
melding ontvangen. Bij het College zijn tot 2014 geen verzoeken tot een
oordeel rond dit thema ingediend.
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Het totale aantal meldingen op grond van handicap en chronische
ziekte is tijdens de rapportageperiode redelijk stabiel. Vanaf eind
2014 is Art.1 MN nadrukkelijk bezig om zelf meer inzicht te verkrijgen
op de discriminatiegrond handicap/chronische ziekte én om meer
naamsbekendheid te verkrijgen bij belangen- en patiëntenorganisaties.

Namens de Raad van Europa publiceerde de Europese Commissie tegen Racisme en
Intolerantie (ECRI) in 2013 een rapport over racisme en intolerantie in Nederland. Het rapport
is erg kritisch over de situatie in Nederland. Zo stelt het dat discriminatie bij uitzendbureaus en

VN-Verdrag

bij horecagelegenheden te veel voor komt. Ook staat het rapport a1eurend tegenover politici

Nederland is, als één van de laatste landen van Europa, van plan om in 2015 het VN-Verdrag

en media die Oost-Europeanen, de islam en moslims afschilderen als een bedreiging voor de

voor Mensen met een Beperking te ratificeren. Twee we'en moeten als gevolg van de ratificatie

Nederlandse maatschappij. Volgens de ECRI moet Nederland actiever optreden

worden aangepast. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

tegen racisme en intolerantie. Zij gee! hiertoe diverse adviezen, zoals het doorvoeren

bepaalt de toegankelijkheid van instellingen die goederen en diensten aanbieden. Gebouwen

van een aantal wetswijzigingen. [...]

hoeven na de ratificatie niet per direct te worden aangepast, maar wel bij een verbouwing. [...]
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[...]De Kieswet bepaalt nu dat een kwart van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor mensen
met een handicap. Volgens het verdrag moeten alle stemlokalen dit zijn
en moeten slechtzienden of mensen met een psychische beperking hulp kunnen krijgen

CASUS$
ART.$!MN

van een begeleider.

Seksuele gerichtheid
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Mede door de intensieve samenwerking met diverse roze ketenpartners
die naar Art.1 MN doorverwijzen, is het aantal meldingen in 2013 gestegen
en is er gekomen tot een snellere a,andeling. Ondanks de voortdurende
inspanningen zien we in 2014 een daling van het aantal meldingen.
Uit het kleinschalige onderzoek bij Bodytalk blijkt een mogelijke oorzaken
van de lage meldingsbereidheid van de LHBT-groep (Art.1 MN, 2015).
Ondanks dat alle geïnterviewden ervaring(en) hee! gehad met we'elijk
verboden discriminatie in het afgelopen jaar hebben slechts vier hiervan
melding gemaakt. Schelden is voor de meeste ondervraagden niet ernstig
genoeg om een melding van discriminatie te doen. Vooral mannen geven
aan dat er (ook) sprake moet zijn van geweld om een melding te doen.
Het doel en nut van een melding doen is vrijwel onbekend en door gebrek
aan zichtbare resultaten is men van mening dat het nu'eloos is om een
melding te doen. Daarnaast wordt discriminatie niet altijd persoonlijk als
discriminatie ervaren, omdat men geen slachtoﬀerrol wil innemen. Een
aantal ondervraagden benoemden de politie, politienetwerk Roze in Blauw
en overige mogelijkheden zoals een werkgever, maar wisten niet over de
mogelijkheid tot melden bij antidiscriminatievoorzieningen. Daarnaast hee!
men weinig vertrouwen in de politie, omdat ze van mening is dat meldingen
niet serieus worden genomen. Voor al deze organisaties is het van belang
om dit signaal serieus te nemen.

Eef is een lesbische vrouw. Zij wil met twee vrienden uitgaan
in Amsterdam. Op internet vinden zij een leuke bar. De site
vermeldt dat het een ‘horecagelegenheid is voor lesbiennes,
waar iedereen welkom is.’ Helaas verloopt de avond
anders dan gepland. Door de portier wordt hun de toegang
geweigerd. Tot tweemaal toe wordt als argument gegeven
dat Eef in het gezelschap is van twee mannen.
Samen met de klachtenconsulent van Art.1 MN stelt Eef
een brief op voor de eigenaar van de horecagelegenheid.
De eigenaar reageert dat ze met verbijstering de brief
hee! gelezen, omdat ze hierin het deurbeleid van haar
gelegenheid niet herkent. Iedereen is namelijk welkom in
het café, aldus de eigenaar. Uit navraag bij de portier blijkt
Eef en haar vrienden geweigerd te zijn omdat er al veel
mannen binnen waren. De eigenaar gee! de portier een
waarschuwing en benadrukt dat herhaling niet voor mag
komen. De website is aangepast zodat nu nog duidelijker is,
dat in het café iedereen welkom is.
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Eef is positief verrast door de reactie van de eigenaar.
Op haar uitnodiging hebben Eef en haar vrienden alsnog
een leuke avond in het café.

Pink • Info • Meld, een speciale bu'on op de website van Art.1 MN, is een
initiatief van de Gemeente Utrecht, het OM, COC Midden Nederland en
Art.1 MN en gefinancierd door de Regionale Veligheidsstrategie MN. Al
deze organisaties ze'en zich in voor homo-emancipatie, maar vanuit
verschillende achtergronden. Onder de doelgroep bestond onduidelijkheid
over waar je terecht kan met welke vraag. Om deze reden is er dit
verzamelpunt ingericht op de website van Art.1 MN, waar je in één
oogopslag kan zien tot welke instantie iemand zich kan wenden in een
bepaalde situatie. De samenwerkingspartners verwijzen in hun
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informatievoorziening naar deze knop om LHBT-ers naar de juiste instantie
door te verwijzen met hun vraag.

LHBT Utrecht en Amersfoort
De LHBT Adviescommissie van Utrecht bestaat uit verschillende sleutelfiguren die zich in de
stad inze'en voor de veiligheid en emancipatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders (LHBT). De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders van
de stad over het emancipatiebeleid van deze doelgroep. Naast Art.1 MN nemen onder andere
vertegenwoordigers van COC Midden-Nederland, stichting PANN, T&T Utrecht, stichting De
Kringen, Utrechtse Homo Studentenvereniging Anteros en Groep 7152 deel.
Een aantal keer per jaar is er op het stadhuis van Amersfoort een overleg tussen de verschillende
partijen die zich bezighouden met het thema LHBT in de stad. Hierin wordt afgestemd wie welke

Islamofobie
Sinds de aanslagen van 09/11 is de spanning romdom godsdienst wereldwijd
toegenomen. De laatste jaren is, met de opkomst van IS en de aanslagen in
diverse Europese steden, de tolerantie richting moslims sterk verminderd.
Art.1 MN ziet dit terug in de cijfers. Discriminatie op godsdienst werd
procentueel meer ervaren in 2014 (9%) dan in 2013 (5%). Vanaf 2014 neemt
Art.1 MN bij registratie islamofobie op als een aparte discriminatiegrond,
zodat inzichtelijk wordt hoe vaak men hier een melding van maakt. We zien
dit in ongeveer de hel! van de meldingen (17). Elf keer werd omstreden
behandeling ervaren, waarvan vijf keer op de arbeidsmarkt. Opvallend
is dat bij de andere hel! van de meldingen op godsdienst, men zich
gediscrimineerd voelde omdat diegene niet in aanmerking komt voor een
baan wegens het ontbreken van een christelijke overtuiging13.

activiteit onderneemt, wat aandachtspunten zijn voor de komende periode en hoe de partijen
elkaar kunnen versterken in de werkzaamheden. Naast Art.1 MN zijn bij dit overleg betrokken:
gemeente Amersfoort, COC Midden-Nederland, ANBO Roze, Roze 50+, Stichting Keiroze,

Islamofobie

Stichting Gaypride Amersfoort, Orpheus, Derk Koetje, Transgender Amersfoort (opgeheven in

Ineke van der Valk brengt in 2015 de Moslim Monitor uit. Uit de monitor blijkt dat 42% van

2013) en de WHAM.

de jongeren met een moslimachtergrond zich soms gediscrimineerd voelt op basis van hun
geloof. 76% van de moslimjongeren onderschrij! de stelling dat moslims minder kansen krijgen
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in de Nederlandse samenleving dan anderen. In 2013 rapporteerde 71% van de docenten in
Wetsvoorstel transgenders door de Eerste Kamer

het middelbaar onderwijs dat zij islamofobe uitingen van leerlingen meemaken op school.

Eind december 2013 hee! de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om transgenders

Veel docenten geven aan behoe!e te hebben aan informatie en bijscholing om hier beter

makkelijker de aanduiding van het geslacht op hun geboorteakte te laten wijzigen. Het doel

mee om te gaan. Ineke van der Valk hee! in haar onderzoek ook specifiek gekeken naar

van het wetsvoorstel is om de emancipatie van transgenders te verbeteren. Vanaf 1 juli 2014

discriminatoire incidenten bij moskeeën. Het rapport gee! aan dat 68% van de moskeeën

is het voldoende als een deskundige vaststelt dat de overtuiging van een persoon om tot het

die aan het onderzoek meededen in de afgelopen tien jaar vormen van agressie en geweld

andere geslacht te behoren van blijvende aard is. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan,

hebben meegemaakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het ingooien van ruiten, bekladdingen

met de verklaring van de deskundige, het geslacht in de geboorteakte aanpassen. Hierdoor is

en brandstichting. 64% van de moskeeën gee! aan dat zij de afgelopen tien jaar één of enkele

tussenkomst van de rechter niet meer nodig.

keren het mikpunt waren van agressie, voor 26% van de moskeeën was dit één of twee keer

— 13
In de wet staat dat een
organisatie met een
bijzondere grondslag
onderscheid mag maken
door aan het personeel
eisen te stellen op basis
van godsdienst die nodig
zijn voor de vervulling
van de functie. Het
onderscheid mag er
echter niet toe leiden dat
iemand wordt afgewezen
vanwege het enkele feit
dat diegene homo is,
niet getrouwd is, of een
andere a1omst hee!.
Zo mag iemand bij een
katholieke organisatie
worden afgewezen als
diegene niet gelovig is,
maar mag een katholieke
homo niet afgewezen
worden, omdat diegene
homo is.
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per jaar.

De zichtbaarheid van Art.1 MN is vergroot door aanwezig te zijn bij
verschillende LHBT-activiteiten zoals het MidZomerGracht festival in
Utrecht en de Gay-Pride in Amersfoort en door middel van Pink Panel,
een digitaal onderzoekspanel dat door Art.1 MN wordt uitgevoerd in
Utrecht en Amersfoort.

Politieke discours
Geert Wilders en zijn PVV spelen een grote rol in het verspreiden van islamofobe ideeën en
praktijken. De afgelopen jaren richt Wilders zich niet alleen op ‘de islam’ maar meer algemeen
op migranten en met name Marokkanen. Tegelijkertijd nemen de overheid en politieke partijen
de laatste jaren actiever stelling tegen discriminatie en islamofobie. Een belangrijk voorbeeld is
dat het Kabinet medio februari 2015 aankondigde het actieprogramma tegen discriminatie in het
najaar van 2015 te herijken.
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Antisemitisme
Het aantal incidenten rondom antisemitisme is in 2014 landelijk sterk
gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Deze discriminatiegrond
wordt niet op geloof, maar op ras weggeschreven in de registraties (zie
Bijlage 1 voor een toelichting). De meldingen bij Art.1 MN concentreerde
zich niet op de zomerperiode van 2014, zoals het CIDI meldt (zie kader).
Twee mensen hebben zich tot ons gewend omdat zij zich stoorden aan
de demonstraties over de onrust in de Gazastrook. De overige meldingen
zijn gedurende het gehele jaar genoteerd. De meldingen gaan vooral
over vijandige bejegeningen (8) Vier gingen over discriminatie in
de openbare ruimte.
Art.1 MN maakt zich grote zorgen over de toename van intolerantie naar
moslims en joden. Er worden regionale expertmeetings georganiseerd met
de samenwerkingspartners uit het maatschappelijk middenveld om ideeën
uit te wisselen voor activiteiten om anti-islamuitingen te verminderen. In
2015 is in samenwerking met Platform INS gestart met trainingen rondom
de aanpak van islamofobie en moslimhaat. Er wordt getracht in overleg te
treden met de rabbijnen en imams in de provincie Utrecht.

op grond van lee!ijd bij arbeid in werking getreden. Klachtenconsulenten
van Art.1 MN zijn vanaf dit moment kranten gaan screenen op vacatures
met o.a. ongemotiveerde lee!ijdseisen. De betreﬀende bedrijven werden
aangeschreven om hen a'ent te maken op de wet. In 2011 is, in opdracht
van Art.1 MN, door een stagiaire van de opleiding Sociaal Juridische
Dienstverlening (SJD) onderzoek gedaan naar de eﬀectiviteit van deze
handelswijze. De conclusie was dat de gehanteerde methodiek niet (meer)
de beoogde werking had. Gezien de grote tijdsinvestering, is in 2012
besloten met de screening te stoppen. Het eﬀect van deze keuze is terug
te zien in het klachtenvolume.
Vergelijking tussen de discriminatiegronden van melders en de eigen
registraties is niet te maken. De eerste geven een indicatie over wat er
lee! in de maatschappij en wat melders doet besluiten zich tot Art.1 MN
te wenden. De eigen registraties geven alleen een beeld van wat er door
eigen onderzoek van de organisatie is waargenomen in bijvoorbeeld de
media en op sociale media en - tot 2012 - in vacatures. Sinds 2012 probeert
Art.1 MN om, waar mogelijk, in contact te komen met slachtoﬀers van deze
incidenten en om hulp aan te bieden.
Tabel 4. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar grond14
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CIDI antisemitisme monitor

2011

2012

2013

2014

De CIDI Monitor antisemitische incidenten 2014 registreerde een stijging van 71%: van 100

Ras

21

7

10

6

incidenten in 2013 naar 171 in 2014. De zwaarte van de incidenten nam toe. Vooral mensen

Antisemitisme

2

1

die als Jood herkenbaar zijn, waren doelwit van directe confrontaties zoals scheldpartijen en

Nationaliteit

4

lastig worden gevallen op straat. Circa de hel! van de incidenten speelde zich af tijdens de

Handicap/chronische ziekte

Gaza-oorlog in de zomer van 2014. CIDI acht het zeer zorgwekkend dat juist op scholen, waar
burgerschap, democratie en respect dienen te worden onderwezen, veel incidenten werden
gemeld. In 2014 waren er 15 incidenten op en rond scholen.

3

2

123

37

15

Seksuele gerichtheid

3

2

12

Geslacht

55

21

4

Arbeidsduur

onveiligheid bij de Joodse gemeenschap, zeker gekoppeld aan de aanslag in het Joods

Arbeidscontract

Historisch Museum in Brussel in mei 2014 en de dreiging van terugkerende jihadstrijders. Door

Burgerlijke staat

het niet ingrijpen van autoriteiten in Den Haag bij kreten als “Dood aan de Joden” tijdens

Godsdienst

instellingen zichtbaar worden bewaakt, neemt dit gevoel voor een deel weg.

2

Lee!ijd

De ernstige stijging van het aantal incidenten in 2014 zorgde voor een versterkt gevoel van

de ISIS-demonstratie in juli voelden Joden zich onbeschermd. Dat sinds half 2014 Joodse

4

— 14
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties. Eén
melding kan namelijk over
discriminatie op meerdere
gronden gaan, waardoor
er verschillen ontstaan
tussen de twee totalen.
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1
2

1
1

1

4

1

209

72

50

14

Levensovertuiging
Politieke gezindheid
Totaal

Eigen onderzoek
Het beeld van de registraties ‘eigen onderzoek’ wordt vertekend door een
beleidsbesluit van Art.1 MN. Op 1 mei 2004 is de Wet gelijke behandeling
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Art.1 MN landelijke issues
Veel van de landelijke issues hebben betrekking op de grond ras.
Dit geldt bijvoorbeeld voor de meldingen over de uitspraken van diverse
politici, het Polen-meldpunt en meldingen rondom Zwarte Piet. Naar
aanleiding van deze Zwarte Pieten discussie werd getweet: ‘Zucht als ik die
achterlijke reacties lees, denk ik waarom hebben de Duitsers de Hollanders
niet vergast. Dan was de wereld een stuk relaxter nu’ [sic]. Veel mensen
namen hier aanstoot aan en hebben een melding van discriminatie gedaan op
grond van nationaliteit. Zo zien we in 2013 een lichte stijging van het aantal
meldingen op deze grond.

3.1.2

Geregistreerde discriminatie-incidenten politie

De geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie concentreren zich op
de gronden ras en seksuele gerichtheid. Opvallend is het verhoudingsgewijs
hoge aantal registraties seksuele gerichtheid in 2011. Wellicht komt dit door
de media-aandacht rondom het weggepeste homostel in de wijk Leidsche
Rijn in Utrecht (zie hoofdstuk 4, § buurt/wijk). In 2013 is de app Bashing
gelanceerd. Op deze app kunnen anoniem ervaringen met homodiscriminatie
worden gemeld. De politie hee! vijf van deze meldingen opgenomen in het
zaaksoverzicht. Op basis van de casusomschrijving telt Art.1 MN circa dertig
incidenten met een (deels) homoseksueel getint karakter. Door de screening
van de aangi!en op discriminatoire termen is het aantal meldingen op het
zaaksoverzicht in 2014 sterk gestegen. Hierbij zijn de 447 aangi!en tegen
Geert Wilders niet meegenomen.
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Tabel 5. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie (excl. politieagenten in functie)
15 —
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties. Eén
melding kan namelijk over
discriminatie op meerdere
gronden gaan, waardoor
er verschillen ontstaan
tussen de twee totalen.

eenheid Midden Nederland – provincie Utrecht, naar grond 15

Ras

2011

2012

2013

2014

8

14

9

20

3

1

2

7

14

9

Godsdienst
Levensovertuiging
Seksuele gerichtheid

17

Geslacht

2

Handicap

1

Onbekend

1

Totaal

26
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25

1
1

42

25

76

Bij de discriminatiegrond ras gaat het vooral om incidenten met
referenties aan de huidskleur of nationaliteit van de gedupeerde.
Opvallend is het aantal meldingen waarbij verwezen wordt naar het
Jodendom. Behalve het scanderen van leuzen als ‘Hamas, Hamas,
alle joden aan het gas’, betre! het hier ook bekladdingen in de
vorm van hakenkruizen. In 2013 ging het om vier aangi!en. Dit aantal
is in 2014 gestegen tot 25. Overigens zijn hiervan slechts twee
meegenomen in de categorisering door de politie. De overige komen
voort uit de eigen beoordeling van het zaaksformulier door Art.1 MN.
Vaak gaat het bij de discriminatiegrond ras om meldingen van nietwesterse allochtonen. Deze incidenten vinden plaats op de openbare
weg of in de directe woonomgeving van de melder.
In 2013 zijn er vijf incidenten geregistreerd tegen een werknemer
met een publieke taak. In vier van deze gevallen was het een incident
rondom ras, een zelfde aantal als in 2014. Tijdens aanhoudingen
werd de politieambtenaar uitgescholden met termen als ‘kanker
buitenlander’, ’buitenlandse kankerhoer’ of ‘wat moet jij, zwarte aap’.
De overige zaken in 2014 betroﬀen antisemitisme (4) of seksuele
gerichtheid (6) (n.a.v. eigen beoordeling zaaksformulier Art.1 MN).

3.1.3

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

61

De discriminatiegronden van de verzoeken bij het College is heel
divers en zijn tussen de rapportagejaren ook verschillend. Zo waren
er in 2012 twee keer zo veel verzoeken op grond van geslacht dan
in de andere jaren. Wellicht is de oorzaak dat het College in 2012
specifieke aandacht in de media hee! gevraagd voor zwangere
vrouwen die op de arbeidsmarkt tegen discriminatie aanlopen (zie
kader). Het aantal verzoeken rond ras is in 2013 in de provincie
Utrecht scherp gedaald, terwijl er landelijk juist sprake is van een
stijging. Ook bij Art.1 MN zien we bij deze grond van discriminatie
een daling. Overigens is het goed om te melden dat de aantallen
beperkt zijn, waardoor het lastig is om uitspraken te doen
over ontwikkelingen.

HOOFDSTUK$($DISCRIMINATIEGROND

2011

2012

2013

Ras

9

3

2

Nationaliteit

1

1

de toegang weigert omdat het te druk is of omdat de melder geen vaste
bezoeker van de horecagelegenheid is. In een derde van de klachten in
2011 en 2012 hee! de melder geen geldige studentenpas of ID en wordt om
deze reden niet toegelaten. In 2014 gee! de melder negen keer aan dat de
toelating om ‘onduidelijke redenen’ is geweigerd.

Handicap/chronische ziekte

13

10

7

Lee!ijd

9

15

3

Tabel 7. Aantal meldingen bij Panel Deurbeleid Utrecht (stad), naar grond

Seksuele gerichtheid

1

2

Geslacht

6

12

Arbeidsduur

2

1

Tabel 6. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens door
inwoners Utrecht (provincie), naar grond

7

Arbeidscontract (vast/tijdelijk)
Burgerlijke staat

3

Godsdienst

6

2011

2012

Geslacht

1

1

2013

2014

Lee!ijd

6

7

Ras

3

3

Overig

8

9

12

15

Onbekend

1

Totaal

19

20

13

15

1

Seksuele gerichtheid
5

1

Levensovertuiging
Politieke overtuiging

5

2

Meerdere gronden

7

Geen gelijkebehandelingsgrond

6

20

9

Totaal

68

69

33

2
Convenant Veilig Uitgaan
In Amersfoort is er het Convenant Veilig Uitgaan (CVU). Partners in het CVU zijn de gemeente

62

Zwangere vrouwen en moeders op de werkvloer

Amersfoort, politie, OM, brandweer en Koninklijke Horeca (afdeling Amersfoort) en Art.1 MN.
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In het convenant staan samenwerkingsafspraken verwoord om uitgaansoverlast op

Uit onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling (sinds oktober 2012 opgegaan in het

verschillende gebieden aan te pakken en het uitgaansklimaat te verbeteren. Art.1 MN zet zich

College voor de Rechten van de Mens) blijkt dat ongelijke behandeling vanwege zwangerschap

primair in voor voorlichting en advisering en de a,andeling van klachten met betrekking tot

en moederschap nog veel voor komt. Tien procent van de vrouwen is na terugkomst van hun

discriminatie in het uitgaansleven. Klachten over onterechte weigering tot horecagelegenheden

zwangerschapsverlof een deel van haar taken kwijt en 5% is in een andere, lagere functie

worden door de gemeente behandeld.

geplaatst. Daarnaast gee! 44% van de vrouwen met een tijdelijk contract aan dat hun contract
niet is verlengd (mede) vanwege zwangerschap.
De Europese Unie stelt dat vrouwen die na hun zwangerschapsverlof terug willen keren naar
werk, niet benadeeld mogen worden. Werkgevers mogen zwangerschap of moederschap niet
meewegen in beslissingen over sollicitaties, contractverlenging, opleiding en promotie. Ook
mogen ze een vrouw na haar verlof niet zomaar andere taken geven en moeten ze zorgen voor
een gepaste ruimte om te kolven.

3.1.4

Panel Deurbeleid Utrecht

Bij ongeveer de hel! van de zaken staat ‘overig’ als grond vermeld.
Dit zijn zaken waarbij er geen we'elijke discriminatiegrond is voor de
weigering. De weigering wordt dan getoetst aan het voor die betreﬀende
horecagelegenheid geldende deurbeleid. Bijvoorbeeld een portier die
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SAMENVATTING!EN!CONCLUSIE

Uit de diverse geanalyseerde bronnen komt naar voren dat de
verschillende organisaties, verschillende soorten meldingen behandelen.
Waar burgers Art.1 MN vinden, gaat het in veel gevallen om het thema ras
en in mindere mate om thema’s als seksuele gerichtheid, nationaliteit,
handicap, lee!ijd, geslacht en godsdienst. Bij de politie zijn de
geregistreerde incidenten bijna volledig beperkt tot ras en seksuele
gerichtheid. Bij het College voeren de gronden lee!ijd, handicap en
geslacht de lijst aan.
Incidenten en maatschappelijke discussies kunnen in verslagperiodes de
cijfers vertekenen. Denk hierbij aan de media-aandacht rond het homostel
in Utrecht, de maatschappelijke discussies rond Zwarte Piet en het Polen-
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meldpunt van de PVV. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij
interpretatie van cijfers. Vanaf 2014 registreert Art.1 MN landelijke issues
apart van de reguliere meldingen. Landelijke issues betreﬀen over het
algemeen de discriminatiegrond ras.
Het aantal meldingen rond antisemitisme laat in 2014 een duidelijke stijging
zien. Deze is zowel bij de meldingen bij Art.1 MN, de registraties uit eigen
onderzoek van Art.1 MN en de politie meetbaar.
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OP!WELKE!TERREINEN!WORDT!DISCRIMINATIE!
GEMELD?

Discriminatie wordt op tal van terreinen ervaren, bijvoorbeeld in de buurt of wijk,
op de arbeidsmarkt of in de commerciële dienstverlening. Zoals in het eerste
hoofdstuk gemeld, hebben de verschillende instanties in deze trendrapportage
verschillende uitgangspunten, taken en procedures en zijn hun registraties
hierop ingericht. Dit betekent dat elke instantie zijn eigen typen situaties
registreert en eigen categorieën hanteert in het registratiesysteem. Daarnaast
zijn er verschillen tussen de gebruikte definities van bepaalde termen en tussen
registratieprotocollen. De door Art.1 MN gebruikte termen en definities worden
toegelicht in Bijlage 1.

4.1.1

66

Art.1 MN meldingen, eigen onderzoek en landelijke issues

De arbeidsmarkt is het maatschappelijke terrein waar veel mensen discriminatie
ervaren. Dit is een breed terrein: variërend van de plaatsing van de vacature tot
het moment van uitstroom, met daartussen de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en
promotie. Vanaf 2012 is er sprake van een stijging. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in
de economische crisis, waardoor werkgevers over moesten gaan tot ontslagen. Het
aantal werkzoekenden steeg waardoor werkgevers kritischer werden in de criteria
bij selectie. Art.1 MN is in 2014 een project voor werkgevers gestart om hen te
stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.
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Tabel 8. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar terrein

TRENDRAPPORTAGE!DISCRIMINATIE!"#$$-"#$'!PROVINCIE!UTRECHT

2011

2012

2013

2014

Arbeidsmarkt

102

85

90

122

Buurt/wijk

23

30

30

20

Collectieve voorzieningen

37

23

42

35

Commerciële dienstverlening

31

39

52

41

Horeca/amusement

25

13

19

10

Huisvesting

11

11

12

13

Media en reclame

12

14

54

20

Onderwijs

21

17

32

23

Politie/OM/VD

28

22

30

23

Privésfeer

3

3

9

5

Publieke/politieke opinie

10

36

16

4

Sport en recreatie

6

3

11

14

Openbare ruimte

34

35

18

24

Overig

3

6

3

Onbekend/n.v.t.

16

9

12

Totaal

362

346

430

354
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7

29

8

8

15

6

54

8

20

19

6

20

3

Horeca/
amusement

43

2

4

1

7

2

1

Huisvesting

27

1

4

Media en
reclame

63

19

1

1

2

4

1

Onderwijs

44

5

11

9

1

3

2

Politie/OM/VD

87

2

11

2

5

Privésfeer

49

3

3

6

4

Publieke/
politieke opinie

10

Sport en
recreatie

48

1

2

2

6

3

8

Openbare
ruimte

12

2

3

1

8

5

5

Overig

6

1

1

Onbekend/
n.v.t.

4

Totaal

689

48

Commerciële
dienstverlening

2

3

131

1

27

11

417

1

2

10

8

106

Discriminatiegrond versus maatschappelijk terrein

15

5

141

18

15

164

Het is interessant om inzicht te krijgen op welk maatschappelijk terrein welke
grond van discriminatie wordt ervaren. Om die reden zijn alle meldingen van
2011 tot 2014 samengevat in tabel 9.

4

4

68

1

6

4

49

4

4

1

1

101

7

4

7

2

95

3

3

113

11

10

89

4

1

19

1

1

2
1

2

1

1
84

115

1
3

1

8

102

5

3

76

2
1

44

2

1

12

1

2

27

37

22

112

93

1531

7

1

1
112

3

6

3

2

51

49

Totaal

Collectieve
voorzieningen

Onbekend

1

Niet-we0elijk

3

Antisemitisme

Arbeidscontract

54

18

Politieke gezindheid

Arbeidsduur

11

1

Levensovertuiging

Geslacht

87

7

141
53

Ondanks dat discriminatie op grond van handicap op de arbeidsmarkt bij
de huidige wetgeving is geregeld, komen er weinig meldingen binnen. Over
het algemeen melden mensen met een functiebeperking zich eerder bij het
College voor de Rechten van de Mens dan bij een ADV. Mensen die meer
behoe!e hebben aan begeleiding van hun ervaring wenden zich eerder tot
een ADV, terwijl degenen die zelfstandig hun zaak kunnen behartigen zich
sneller rechtstreeks wenden tot de politie of het College.

Godsdienst

Seksuele gerichtheid

25

Arbeidsmarkt
Buurt/wijk

Burgerlijke staat

Lee1ijd

4

Ras

Handicap

68

Nationaliteit

Tabel 9. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar grond en terrein, in de periode 2011-2014

Arbeidsmarkt
Uit figuur 1 (blz. 70) blijkt dat op de arbeidsmarkt vooral discriminatie op
grond van ras wordt ervaren16. Dit sluit aan bij cijfers van het CBS, die telkens
aangeven dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen veel hoger
ligt dan onder autochtonen, mede als gevolg van uitsluiting en discriminatie
bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Art.1 MN hee! een
training ontwikkeld waarbij (met name) allochtone werkzoekenden worden
ondersteund in de zoektocht naar werk en werkgevers worden gestimuleerd
om te werken aan een divers personeelsbestand.

— 16
Voor de leesbaarheid zijn
alleen de belangrijkste
gronden opgenomen,
waardoor kleine
afwijkingen ontstaan.
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Na publicatie van het rapport van het College over de positie van zwangere
vrouwen en moeders op de werkvloer (zie § 3.1.3.) hee! Art.1 MN een
nieuwe folder uitgebracht, speciaal gericht op deze doelgroep. Hierin staat
beschreven wat zij zelf en samen met Art.1 MN kunnen doen om ongelijke
behandeling op de werkvloer tegen te gaan. De folder is breed verspreid
onder alle verloskundigenpraktijken en mamacafé ’s in de provincie.
Desalnie'emin ontvangt Art.1 MN weinig meldingen.
Lee!ijdsdiscriminatie is een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de
media. Zeker als het gaat over het verhogen van de pensioenlee!ijd en de
hoge werkloosheid onder 45-plussers als gevolg van de economische crisis.
Wellicht is dit de reden dat mensen sneller geneigd zijn zich bij Art.1 MN te
melden indien zij hiermee te maken krijgen.

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht
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Figuur 1. Meldingen terrein arbeid 2011-2013 afgezet tegen grond

ARBEIDSMARKT

ras, 41%
handicap, 7%
lee"ijd, 16%
seksuele gerichtheid, 2%
geslacht, 11%
godsdienst, 13%
niet-we!elijk, 6%
onbekend, 4%

Buurt en wijk
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Vergeleken met de arbeidsmarkt is er in de buurt en wijk sprake van een
andere verdeling (figuur 2). Ras blij! de belangrijke discriminatiegrond, maar
nu blijkt dat discriminatie en pestgedrag vanwege de seksuele gerichtheid in
de eigen woonomgeving een belangrijk punt is dat het gevoel van onveiligheid
van LHBT-ers beïnvloedt.

CASUS
ART.$!MN
Nicole solliciteert op een baan, waarna zij telefonisch hoort
dat zij is aangenomen. In dit telefoongesprek vertelt Nicole
dat ze zwanger is, maar dat zij is uitgerekend na het aflopen
van het tijdelijke contract. De leidinggevende is niet blij
met deze mededeling en nodigt Nicole uit voor een nieuw
gesprek. Op de dag van dit gesprek wordt Nicole gebeld
dat ze wel mag komen praten, maar dat een contract er niet
meer in zit.
Samen met een bevriend jurist stelt Nicole een brief op
voor het bedrijf met daarin haar klacht. Ook meldt zij haar
ervaring bij Art.1 MN. Nicole ontvangt tot haar verbazing
een positief antwoord op de brief. De directeur biedt
haar alsnog een contract aan. Wel wil hij met Nicole een
gesprek met een medewerker van P&O en de toekomstige
leidinggevende. De klachtenconsulent van Art.1 MN gee!
Nicole een aantal tips voor het gesprek. Een dag na het
gesprek mailt Nicole dat het gesprek mede door de tips erg
pre'ig is verlopen. Ondertussen is Nicole werkzaam binnen
het bedrijf en hee! zij het erg naar haar zin.
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Figuur 2. Meldingen terrein buurt/wijk 2011-2013 afgezet tegen grond

BUURT/WIJK

ras, 52%
handicap, 9%
seksuele gerichtheid, 5%
godsdienst, 5%
niet we!elijk, 13%
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Een gebeurtenis die in 2011 landelijk volop het nieuws haalt, is een
homoseksueel stel dat door buurtgenoten in Utrecht wordt weggepest.
Vooral het falen van het lokaal bestuur om deze zaak op te lossen, zorgt voor
ophef en komt toenmalig burgemeester Wolfsen op veel kritiek te staan.
Vanaf dat moment zijn vergelijkbare incidenten met enige regelmaat in het
nieuws. Uit de Pink Panel enquête die Art.1 MN in 2013 hee! gehouden in
Amersfoort en Utrecht, komt naar voren dat 31% vindt dat hun wijk in het
voorgaande jaar onveiliger is geworden. 24% van de respondenten dur!
niet hand in hand te lopen in de eigen wijk. Het gevoel van (on)veiligheid
van LHBT-ers in hun eigen woonomgeving staat nadrukkelijk op de nationale
en gemeentelijke politieke agenda’s. Dit hee! ertoe geleid dat de aanpak
van pestgedrag in de woonomgeving nu sneller en beter wordt opgepakt,
omdat relevante partijen elkaar sneller vinden en een gezamenlijke aanpak
organiseren (zie kader).
Woonoverlast Amersfoort
Sinds 2013 functioneert in Amersfoort een nieuwe aanpak Woonoverlast. Een brede werkgroep

Tabel 10. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar terrein
2011

2012

2013

2014

Arbeidsmarkt

182

54

19

3

Buurt/wijk

1

2

1

2

Collectieve voorzieningen

1

1

Commerciële dienstverlening

1

Horeca/amusement

3

1
3

1

1

Huisvesting
Media en reclame

1

Onderwijs

1

7

3

1

Politie/OM/VD

2

Privésfeer
Publieke/politieke opinie

1

Sport en recreatie

2

1

1

Openbare ruimte

15

6

10

Overig

1

Totaal

208

66

45

4
1
14

buigt zich over situaties in de wijk die overlast veroorzaken. De trekkersrol ligt bij de gemeente
Amersfoort. Andere deelnemers zijn politie, woningbouwcorporaties, GGD MN en meerdere
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partijen voor (schuld)hulpverlening. Op verzoek van de werkgroep hee! Art.1 MN een
adviserende rol bij burenconflicten met een discriminatoir aspect. Dit houdt in dat als één
van de partijen merkt dat er discriminatie in het spel is bij een burenruzie, Art.1 MN benaderd
wordt voor advies. Indien nodig, wordt Art.1 MN uitgenodigd voor het overleg. Deze manier van
samenwerken leidt tot een snelle en adequate aanpak van gesignaleerde problemen.

Eigen onderzoek
Sinds Art.1 MN in de loop van 2012 gestopt is met de screening van
onterecht gestelde functie-eisen in vacatures, neemt het aantal registraties
over de arbeidsmarkt sterk af. Als een andere antidiscriminatievoorziening
een vacature van een bedrijf uit de provincie Utrecht tegen komt met
onterechte functie-eisen, wordt deze aan Art.1 MN doorgegeven. De melding
wordt geregistreerd en eventueel in behandeling genomen. Waar mogelijk
neemt Art.1 MN sinds 2013 contact op met de benadeelde en biedt haar
hulp aan.

Art.1 MN landelijke issues
In 2013 waren er 54 registraties op het terrein van de media, meer dan in
andere jaren. De verklaring hiervoor is een aantal fragmenten op de televisie
met uitspraken van bekende Nederlanders, waaronder een uitspraak van
Gordon in het televisieprogramma Holland’s Got Talent en een tweet rondom
het Zwarte Pieten debat.
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In 2012 zijn er 36 registraties op het terrein van publieke en politieke opinie.
Deze zijn toe te schrijven aan de meldingen over het Polen-meldpunt van de
PVV, waar veel mensen, zowel van autochtone als allochtone a1omst, hun
beklag hebben ingediend (33). Uitlatingen van politici worden onder deze
categorie geregistreerd. Sinds 2014 zijn deze niet opgenomen in de reguliere
cijfers. De meldingen over uitspraken van Geert Wilders en andere politici
zijn wel genoteerd als publieke en politieke opinie.

4.1.2

Geregistreerde discriminatie-incidenten politie

De politie registreert de locatie waar een incident plaats hee! gevonden.
Dit in tegenstelling tot ADV’s, die werken met maatschappelijke terreinen.
De categorieën in de registratiesystemen van politie en ADV’s komen dan
ook niet overeen. Als voorbeeld: een docent die door een leerling wordt
gediscrimineerd valt bij een ADV onder het terrein arbeid en bij de politie
onder school.
DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht
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Tabel 11. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid

Grafiek 1. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland

Midden Nederland – provincie Utrecht, naar locatie

- provincie Utrecht, naar grond en locatie17 (samengevoegd), in het jaar 2011-2013
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Openbare weg/verkeer

5

9
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4
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4

Werksituatie/werk gerelateerd
Overige/Onbekend/n.v.t.
Totaal

74

26

1

5

2

8

17

22

25
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De door de politie geregistreerde incidenten vinden met name plaats op
de openbare weg, inclusief verkeer (38%). De directe woonomgeving (zowel
binnen- als buitenshuis) is ook een belangrijke locatie. Het betre! hier 31
van de totaal 149 registraties. Andere locaties worden slechts incidenteel
genoemd of zijn niet bekend. Opvallend is het aantal incidenten in de horeca,
de commerciële dienstverlening en op het werk. Locaties waarbij de relatie
slachtoﬀer/dader minder afstandelijk is dan op de openbare weg. Een tendens
die breed gesignaleerd wordt, is dat mensen minder drempels ervaren om
anderen ongezouten de mening te vertellen.
In grafiek 1 is voor verschillende locaties te lezen op welke discriminatiegrond
een incident hee! plaats gevonden. Voor de leesbaarheid is gekozen om enkele
terreinen samen te voegen tot de categorie overig/onbekend en zijn de cijfers
van 2014 niet meegenomen vanwege de vaak ontbrekende gegevens. Op de
locatie directe woonomgeving zijn evenveel incidenten geregistreerd op grond
van seksuele gerichtheid als op ras. Ditzelfde geldt voor de locatie openbare
weg (inclusief verkeer). Vanwege de toenemende aandacht voor antisemitisme
hebben we voor 2014 bekeken waar deze, voor zover bekend, werd ervaren.
Dat gee! een breed beeld van openbare weg (vaak bekladdingen), schoolen woonomgeving.
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Voor de leesbaarheid van
de grafiek zijn locaties die
slechts een enkele keer in
de registraties voorkomen,
samengevoegd onder
‘overig/ onbekend/n.v.t.
De locatie openbare weg
(verkeer) is samengevoegd
met de locatie openbare
weg. Exacte cijfers zijn
terug te vinden in tabel 13
van Bijlage 2.

Etnisch profileren
Amnesty International bracht in oktober 2013 een rapport uit over etnische profilering door
de politie. In dit rapport stelt Amnesty International dat de politie etnische minderheden
onevenredig vaak staande houdt. Ook de Nationale Ombudsman maakt zich zorgen over het
fenomeen (§8.2). De Nationale Politie hee! zich kritisch geuit over het rapport van Amnesty
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International en stelt dat het een ongegrond en onjuist beeld schetst.
Toch vindt Art.1 MN dat het probleem moet worden onderkend. Net als Amnesty International
pleit Art.1 MN voor meer onderzoek over het bestaan van etnisch profileren. Daarnaast sluit
Art.1 MN zich aan bij het advies van Amnesty International om agenten verplicht te stellen om
aan degene die zij staande houden uit te leggen wat daarvoor de reden is. Hierdoor zullen
agenten bewust stilstaan bij hun redenen om iemand staande te houden, waardoor de kans
afneemt dat zij zich op onbewuste vooroordelen en stereotypen baseren. Bovendien voelt
het voor mensen die worden aangehouden pre'iger en eerlijker als hen wordt uitgelegd
waarom dit gebeurt.

4.1.3

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

Het College maakt in haar rapportage bij het terrein arbeid een
onderverdeling naar de diverse stadia in een arbeidsrelatie: van werving
en selectie tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Als we de vijf categorieën
samenva'en onder de noemer arbeid, valt op dat de aantallen in zowel 2011
als 2012 op 29 uitkomen. Bijna de hel! van het totaal aantal verzoeken om een
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Tabel 13. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens, naar grond en

4

Arbeid – Aanstelling

76

1

2

3

2

6

2

4

2

6

Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie

2

10

1

Nationaliteit

Arbeid – Arbeidsvoorwaarden

7

4

4

Godsdienst

8

Arbeid – Overig*

8

1

2

Seksuele gerichtheid

1

Goederen en Diensten**

29

12

13

Burgerlijke staat

2

Overig***

3

1

1

Politieke overtuiging

6

Meerdere terreinen

2

Geen terrein

5

27

8

Arbeidsduur

Totaal

68

69

33

Vaste / tijdelijke
arbeidscontracten

Totaal

2013

13

Geen terrein

2012

12

Overig

2011

Goederen en diensten

Arbeid – Werving en selectie

Arbeid overig

Beëindiging
arbeidsrelatie

6

Ras

door inwoners Utrecht (provincie), naar terrein.

Aanstelling

Geslacht

Tabel 12. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens

Arbeidsvoorwaarden

Arbeid

Meerdere terreinen per
verzoek

terrein, in de periode 2011 t/m 2013

Werving en selectie

oordeel per jaar. In 2013 daalt dit tot circa een derde. Dit is in tegenstelling
tot de landelijke cijfers waarbij juist sprake is van een stijging. Het betre!
vooral discriminatie tijdens de werving en selectie waarbij verzoeken om een
oordeel van het College zijn ingediend. De reden is heel divers, maar geslacht,
godsdienst en lee!ijd zijn de belangrijkste gronden.

5

25
14

1

1

1

2
12

4

3

2
1

3
7

1

Levensovertuiging

* Niet nader gedefinieerd, maar inclusief arbeidsomstandigheid
** Inclusief studie- en beroepskeuzeadvies
*** Niet nader gedefinieerd, maar o.a. vrije beroep en sociale bescherming

2

77

Handicap /
chronische ziekte

3

Lee!ijd

7

1
1

Meerdere gronden

Bij het terrein goederen en diensten gaat het bijvoorbeeld om het afsluiten
van een telefoonabonnement of het huren van een auto. Behalve in 2012, gaat
het hier om circa 40% van de verzoeken, een aantal dat veel hoger ligt dat
dan 21% die landelijk geldt in 2013. De voornaamste grond voor uitsluiting is
handicap/chronische ziekte.

Geen gronden

1

Totaal

29

&."!

3

1

1

2

20

4

8

3

7

1

3

1

2

3

2

1

13

15

11

54

5

27

1
1
2

30

1

9

28

35

40

170

SAMENVATTING!EN!CONCLUSIE!

Omdat de categorisering die Art.1 MN, de politie en het College toepassen zo
verschilt, is het maken van vergelijkingen niet mogelijk. Zowel bij Art.1 MN als bij het
College is de arbeidsmarkt in brede zin het belangrijkste terrein waarop incidenten
zich afspelen. Verhoudingsgewijs zijn het bij het College meer zaken dan bij
Art.1 MN. De reden voor melding bij beide organisaties is verschillend. Bij het
College zijn godsdienst en lee!ijd de belangrijkste discriminatiegronden op het
terrein van arbeid en bij Art.1 MN is dat de grond ras. Bij de politie wordt slechts
zeer incidenteel aangi!e gedaan van een incident rondom arbeid.
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CASUS
COLLEGE!VOOR!DE!RECHTEN!
VAN!DE!MENS
Een leerling met dyslexie zit in zijn eindexamenjaar en hij
hee! zijn school gevraagd of hij vanwege dyslexie bij zijn
schoolexamens en het Centraal Schri!elijk Examen gebruik
mag maken van een computer met het so!wareprogramma
Kurzweil. Dit programma helpt hem met het verwerken van
de tekst, omdat die wordt voorgelezen. De school hee!
zijn verzoek afgewezen. Het College oordeelt dat er bij het
aanbieden van goederen en diensten verboden onderscheid
is gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte
(College, oordeelnummer 2011 -179).

Bij de politie vinden veel incidenten plaats op de openbare weg (inclusief
verkeer), alhoewel het aantal relatief afneemt. Bij het College is dit geen apart
genoemd maatschappelijk terrein en valt het onder de categorie overig, met
slechts enkele verzoeken om een oordeel. Bij Art.1 MN worden incidenten op
de openbare weg gerangschikt onder de bredere categorie openbare ruimte.
Zowel bij de politie als bij Art.1 MN worden geregeld incidenten in en rond de
directe woonomgeving gemeld, terwijl dit voor het College een terrein is dat
onder de noemer overig valt. In tegenstelling tot het College is bij Art.1 MN
het spectrum van maatschappelijk terreinen veel diverser.

79

HOOFDSTUK$)$MAATSCHAPPELIJK!TERREIN

80

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht

T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
HOOFDSTUK$*$
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
WIJZE!VAN!
T.1ART.1ART.1ART.1ART
DISCRIMINATIE
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
81

HOOFDSTUK " DISCRIMINATIEGROND

(.$!

MELDINGEN!NAAR!WIJZE!VAN!DISCRIMINATIE

Discriminatie kan zich op verschillende manieren manifesteren. Bijvoorbeeld
als vijandige bejegening, wat betekent dat mensen op discriminerende wijze
beledigd worden. Wanneer iemand bijvoorbeeld vanwege zijn lee!ijd een
hogere premie voor een verzekering moet betalen, heet dat omstreden
behandeling. Ook kan er sprake zijn van geweld of bedreiging waarbij
discriminatie een rol speelt, bijvoorbeeld wanneer iemand in elkaar geslagen
wordt omdat hij homo is. In dit hoofdstuk wordt zichtbaar dat bij elk van de
hier besproken instanties die discriminatiemeldingen registreren, bepaalde
vormen van discriminatie prominent voorkomen.

5.1.1

Art.1 MN meldingen, eigen onderzoek en landelijke issues

De melders bij Art.1 MN hebben vaker te maken met omstreden behandeling
dan met vijandige bejegening. Zowel in absolute als in procentuele aantallen
is dit in alle jaren van deze rapportage het geval.
Tabel 14. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar wijze van discriminatie18

82

2011

2012

2013

2014

Omstreden behandeling

203

173

242

244

Vijandige bejegening

145

163

179

112

Geweld

1

— 18
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties.
Eén melding kan namelijk
meerdere wijzen van
discriminatie betreﬀen,
waardoor er verschillen
ontstaan tussen de twee
totalen.

4

Bedreiging

3

83

Overig
Onbekend/n.v.t.

14

10

16

Totaal

362

347

437

363

Uit onderzoek19 blijkt dat er een verschuiving binnen de samenleving
plaatsvindt. Men vindt het normaler om grovere uitspraken te doen.
Daarnaast maken de (sociale) media het mensen steeds makkelijker om zich
anoniem te uiten. Dit resulteert regelmatig in uitspraken die op de grens, of
zelfs óver de grens van stra3are uitlatingen heen gaan. Hier staat tegenover
dat er ook een groep burgers is die zich ergert of aangesproken voelt door
dit soort beledigende uitspraken en hier melding van doet.

— 19
Prins, B. (2004). Voorbij
de onschuld. Uitgeverij
Van Gennep Amsterdam.

Bij de discriminatiegronden antisemitisme, ras en seksuele gerichtheid
betre! het vaker vijandige bejegening dan omstreden behandeling.
Het zijn incidenten waar mensen persoonlijk worden aangesproken,
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Tabel 16. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar wijze van discriminatie

beledigd worden in de grond van hun zijn, namelijk hun ras of seksuele
voorkeur. Vaak zijn dit zeer ingrijpende ervaringen die diepe en langdurige
gevolgen kunnen hebben.
Tabel 15. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar wijze van discriminatie en grond, in de
periode 2011-2014

2011

2012

2013

2014

Omstreden behandeling

190

56

23

4

Vijandige bejegening

17

10

22

8

Geweld

1

2

Bedreiging

1

Overig

Vijandige
bejegening

375

21

22

1

55

19

Geweld

2

Bedreiging

3

Onbekend/
n.v.t.

3

Totaal

693

1

8

64

5

1

2

81

37

878

2

36

1

2

19

31

22

606

3

5
3
2

51

114

129

86

109

1
3

1

10

100

6

3

22

112

208

66

45

15

Art.1 MN landelijke issues
Totaal

3

Onbekend

88

Niet-we0elijk

Arbeidsduur

28

Antisemitisme

Geslacht

128

Politieke gezindheid

Seksuele gerichtheid

92

Levensovertuiging

Lee1ijd

30

Godsdienst

Handicap

310

Burgerlijke staat

Nationaliteit

Omstreden
behandeling

Totaal

Arbeidscontract

Ras

Onbekend/n.v.t.

34

40

93

1532

Eigen onderzoek
Bij registraties naar aanleiding van eigen onderzoek zien we een verschuiving.
Tot 2013 betre! het voornamelijk omstreden behandeling. Het gaat hierbij
vooral om de registraties naar aanleiding van ontoelaatbare functie-eisen
in vacatures. Sinds er met de screening is gestopt, liggen de verhoudingen
anders. Vaak gaat het om incidenten die de lokale media hebben gehaald.
Deze hebben over het algemeen meer het karakter van de vijandige
bejegening dan de omstreden behandeling. In 2013 gaat het bij vijandige
bejegening om negen incidenten die zijn gemeld op de app Bashing, waar
homoseksuelen melding kunnen doen van ervaringen met discriminatie.
Omdat de meldingen anoniem zijn, kan er geen vervolg aan gegeven worden.

Landelijke issues worden vaak als vijandige bejegening geregistreerd, zoals
het Polen-meldpunt van de PVV (2012) en de meldingen rondom de Zwarte
Pieten discussie. Ook de uitspraken van diverse politici vallen onder deze
categorie. Sinds 2014 worden landelijke issues apart vermeld en zijn niet in
de reguliere meldingen opgenomen.

5.1.2

Geregistreerde discriminatie-incidenten politie

De politie registreert de wijze van discriminatie aan de hand van de vormen
van discriminatie die stra3aar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht
(zoals 137c Sr, groepsbelediging) en delicten waarbij sprake kan zijn van een
discriminatoir aspect (bijvoorbeeld een mishandeling). Per incident kunnen
meerdere wijzen worden geselecteerd waarop een discriminatieincident plaatsvond.
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Tabel 17. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –
provincie Utrecht, naar wijze van discriminatie
2011

2012

2013

2014

Belediging

15

6

18

31

Discriminatie

8

13

3

35

Mishandeling

4

3

7

5

Vernieling

4

1

1

13

Bedreiging

3

1

1

6

Overige

3

1

Totaal

37

25

Diefstal
Beroving
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Belediging is een veel voorkomende wijze van discriminatie. Hierbij gaat het
hoofdzakelijk om uitschelden, al dan niet in het openbaar. Het kan in juridisch
opzicht gaan om groepsbeledigingen (137c Sr) of een gewone belediging
(266/267 Sr). Incidenten worden alleen geregistreerd als er mogelijk sprake
is van een stra3are gedraging met een discriminatoir aspect. Zuivere
discriminatie (137c-g en 429quater) komt in 2012 en 2014 veel voor, alhoewel
het hierbij soms ook om commune delicten gaat zoals schelden. Vaak blijkt
dat het bij discriminatie gaat om incidenten rondom ras en dan vooral bij
niet-westerse allochtonen.
Voor het jaar 2013 is bekeken welke vorm van discriminatie werd ervaren bij
welke grond van discriminatie. Hieruit komt naar voren dat belediging vooral
wordt ervaren bij incidenten rondom seksuele gerichtheid. In mindere mate
gaat het om incidenten rond de grond ras.

CASUS
POLITIE
“De persoon die aangi!e doet, is een lesbische vrouw met
een allochtone achtergrond. Zij voelt zich in haar eer en
goede naam aangerand door de verdachte doordat deze in
het rond verteld dat [de aangever] lesbisch is. Volgens [de
aangever] vertelt verdachte dit door de hele buurt, waaronder de familie van [de aangever]. Zij is o.a. uitgescholden
voor: “Vieze pot, vieze lesbische, je bent een schande voor
je familie, je familie moet zich schamen voor je….”

Tabel 18. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –

Onbekend

1

Handicap

6
3

Geslacht

Godsdienst

Belediging
Discriminatie

Seksuele gerichtheid

Ras

86

Levensovertuiging

provincie Utrecht, naar wijze van discriminatie en grond, in het jaar 2013

87

11
1

Mishandeling

5

Vernieling

1

Bedreiging

1

1

Diefstal
Beroving
Overige
Totaal

9
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19
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Commerciële dienstverlening
(o.a. winkel)

1

School/school gerelateerd
Directe woonomgeving
(binnen en buiten)

4

Gebedshuis
(kerk, moskee, synagoge, e.d.)
Openbaar vervoer
(incl. haltes en stations)
Sportcomplex (tijdens of in relatie
tot sportbeoefening)

88

Openbare weg

4

Openbare weg/verkeer

1

Werksituatie/werk gerelateerd

1

Overige/Onbekend/n.v.t.

6

Totaal

17

4

4

Overige

1

Homo-ontmoetingsplaats

Beroving

Bedreiging

1

Horeca/festival/uitgaan

Diefstal

Vernieling

Mishandeling

Discriminatie

Belediging

Tabel 19. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid
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1ART.1ART.1ART.1ART.1A
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AFHANDELING!
T.1ART.1ART.1ART.1ART
VAN!MELDINGEN!
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
VAN!DISCRIMINATIE!
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
1ART.1ART.1ART.1ART.1A
T.1ART.1ART.1ART.1ART
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3
4

7

1

1

In tabel 19 is af te lezen op welke locatie welke vorm van discriminatie
plaatsvindt. Deze cijfers gelden voor 2013. In de directe woonomgeving
vormt belediging de belangrijkste vorm van discriminatie. Op de openbare
weg gaat het om belediging, discriminatie en mishandeling.

(."!

SAMENVATTING!EN!CONCLUSIE

We kunnen concluderen dat melders bij Art.1 MN vooral te maken hebben
met omstreden behandeling. Bij de politie worden belediging, discriminatie
en mishandeling het meest geregistreerd. Dit zijn zaken die bij Art.1 MN
worden geregistreerd als vijandige bejegening. Een voorzichtige conclusie
kan zijn dat burgers bij meer ernstige incidenten sneller aangi!e doen bij
de politie, terwijl zij zich tot Art.1 MN wenden als de ervaring meer een rol
speelt dan de ernst van het voorval. Van de meldingen bij Art.1 MN hee!
slechts een zeer beperkt aantal een strafrechtelijke component waarbij
aangi!e bij de politie een zinvolle overweging is.
DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht
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INLEIDING!!

Dit hoofdstuk gaat over de a,andeling van meldingen van discriminatie.
De instanties waar discriminatie wordt gemeld, hebben verschillende taken,
doelen en bevoegdheden. Hierdoor verschilt de wijze van a,andeling.
In samenspraak met de melder bekijkt de klachtenconsulent van
Art.1 MN welke acties wenselijk en haalbaar zijn. Welke stappen genomen
kunnen worden hangt sterk af van de aard van de klacht, de wensen en
verwachtingen van de melder en van de juridische mogelijkheden.
Art.1 MN werkt volgens het principe van hoor - wederhoor, wat betekent
dat de aangeklaagde persoon of organisatie de kans krijgt om zijn/haar visie
te geven. Wanneer dit niet mogelijk of wenselijk is, kan worden overgegaan
tot andere stappen, zoals het inschakelen van een bemiddelaar, nader
onderzoek doen, publicitaire of politieke aandacht zoeken of het in gang
ze'en van een juridische procedure. Het Panel Deurbeleid
Utrecht bemiddelt tussen de melder en de horecaondernemer.
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A,andeling van aangi!en van discriminatie door de politie is, volgens de
Aanwijzing Discriminatie, in principe altijd gericht op een strafrechtelijk
vervolg. Indien een zaak vervolgbaar is, stuurt de politie deze door naar
het OM. Een voorwaarde voor vervolging is onder andere dat er een
verdachte gevonden moet kunnen worden. Het OM beoordeelt de
discriminatiezaken en legt een deel hiervan uiteindelijk ter beoordeling
voor aan een rechter, die vaststelt of er in juridische zin sprake is van
discriminatie. Naast de rechter is ook het College bevoegd om te toetsen
of er sprake is van we'elijk verboden onderscheid op basis van de
gelijkebehandelingswetgeving. Uitspraken van het College zijn niet bindend.

*."!
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AFHANDELING!VAN!MELDINGEN!DOOR!ART.$!MN

In meer dan de hel! van de meldingen ontvangt de melder advies en
informatie. Hieronder valt informatieverstrekking over wetgeving, advies voor
eigen handelen, een luisterend oor, morele ondersteuning en empowerment.
Bij een kwart van de meldingen ontbreekt een we'elijke grond. Art.1 MN
beperkte zich tot 2012 tot het registreren van de melding. Vanaf 2013 hee!
Art.1 MN een vernieuwde handelswijze bij deze meldingen. De melder krijgt
ruimte om het verhaal te doen en samen wordt gezocht naar mogelijkheden
voor bemiddeling of doorverwijzing naar instanties die de melder verder
kunnen helpen.

TRENDRAPPORTAGE!DISCRIMINATIE!"#$$-"#$'!PROVINCIE!UTRECHT

HOOFDSTUK$+$AFHANDELING!VAN!MELDINGEN!VAN!DISCRIMINATIE!

20 —
Per klacht en/of melding
kunnen meerdere wijzen
van klachtbehandeling
worden toegepast en
geregistreerd. Daarbij
kan de wijze van
klachtbehandeling niet
of niet volledig ingevuld
zijn voor de op het
moment van rapportage
nog lopende klachten.
Het totale aantal
geregistreerde werkwijzen
van klachtbehandeling kan
om die redenen dan ook
afwijken het totale aantal
klachten.

Tabel 20. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar werkwijze20
2011

2012

2013

2014

Registratie

62

49

135

81

Advies/informatie

234

245

213

167

Beïnvloeding beleid

2

2

5

7

Bemiddeling

26

17

35

52

Bijstaan in procedures

23

23

22

26

Doorverwijzing

6

10

23

21

Overig

9

Totaal

362

346

433

354

Zaken waarbij bemiddeld wordt of waar de melder wordt bijgestaan in
procedures, komen in aantal minder voor. Dat neemt niet weg dat deze
zaken zeer arbeidsintensief zijn. Een zaak die bijvoorbeeld voorgelegd wordt
aan het College vergt een zeer gedegen voorbereiding waarbij zorgvuldig
gekeken wordt naar onder andere wetgeving en jurisprudentie.
Eigen onderzoek
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Bij eigen onderzoek kan vaak weinig meer gedaan worden dan het
registreren van het incident. De reden is dat bij berichten in de media vaak
geen persoonlijke gegevens zijn te achterhalen. Als er wel mogelijkheid
toe is, benadert Art.1 MN de benadeelde en biedt verdere hulp aan. Toch
vindt Art.1 MN het belangrijk om deze incidenten te registreren omdat het
gebeurtenissen zijn die zich hebben afgespeeld in de provincie Utrecht.
Tabel 21. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar werkwijze ADV
2011

2012

2013

2014

Registratie

83

44

33

12

Advies/informatie

56

16

5

1

Beïnvloeding beleid

69

6

1

Bemiddeling

1

Bijstaan in procedures

1

Na de uitspraken van Geert Wilders tijdens de verkiezingscampagne voor
de gemeenteraad in 2014 hee! Art.1 MN het initiatief genomen voor een
landelijk persbericht namens alle ADV’s. Alle meldingen bij ADV’s zijn door
het ADV in Den Haag verzameld en overgedragen aan het OM, deze hee!
inmiddels besloten tot vervolging over te gaan. Alle melders bij Art.1 MN zijn
van het verloop en het besluit van het OM op de hoogte gesteld.

*.'!

JURIDISCHE!TOETSING!DOOR!HET!
COLLEGE!VOOR!DE!RECHTEN!VAN!DE!MENS

Het College ontvangt verzoeken om een oordeel over situaties waarbij
mensen discriminatie hebben ervaren. Het College is bevoegd om situaties
te toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving, wat betekent dat de
situatie waarover een oordeel wordt gevraagd betrekking moet hebben op
de discriminatieterreinen en discriminatiegronden die in deze wetgeving zijn
opgenomen. Juristen van het College bepalen of het verzoek in aanmerking
komt voor een oordeel. Als het College het verzoek mag behandelen, wordt
een onderzoek gestart, waarna een zi'ing volgt en de indiener het oordeel
van het College ontvangt. In dit oordeel staat of er al dan niet sprake was
van discriminatie. Het kan voorkomen dat een zi'ing niet plaatsvindt,
bijvoorbeeld omdat er mediation hee! plaats gevonden of omdat een
verzoeker het verzoek intrekt.
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Tabel 22. Aantal oordelen per jaar College voor de Rechten van de Mens
in Utrecht (provincie); 2011 t/m 2014
Aantal

2

1

45

14

Overig
210

Bij landelijke issues kan er voor gekozen worden om als ADV’s gezamenlijk
op te trekken. Zo hebben de melders over het Polen-meldpunt van de
PVV (2012) een bericht ontvangen dat landelijk is opgesteld. Op een later
moment hee! het OM, na onderzoek, bepaald dat er geen sprake was
van stra3are feiten.

4

Doorverwijzing
Totaal

Art.1 MN landelijke issues

66

2011

20*

2012

23*

2013

11

2014

13**

* Waarvan 2 oordelen eigen handelen
** Waarvan 1 oordeel eigen handelen
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In de periode 2011-2014 sprak het College 67 oordelen uit naar aanleiding
van verzoeken van inwoners uit de provincie Utrecht. Lee!ijd kwam het
vaakst voor als grond in de oordelen, op de voet gevolgd door geslacht, ras
en handicap/chronische ziekte. De oordelen gingen in bijna de hel! van de
gevallen om situaties waarbij mensen het gevoel hadden ongelijk behandeld
te worden bij het leveren van en toegang tot goederen en diensten.
De discriminatiegrond bij deze oordelen is heel divers. Dit in tegenstelling tot
de oordelen over het brede terrein van arbeid. Opvallend is wel de dalende
lijn in aantallen, van tien in 2011 tot drie in 2014.
Tabel 23. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens Utrecht (provincie), naar

Ras

2

Totaal

1

Geen terrein

4

Meerdere terreinen
per verzoek

1

Overig

Arbeid overig

4

Arbeidsvoorwaarden

Geslacht

Beëindiging
arbeidsrelatie
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Aanstelling

Werving en selectie

Arbeid

Goederen en diensten

grond en terrein (2011 t/m 2014)

De andere hel! van de oordelen betrof het terrein arbeid, wat in de loop van
de jaren een stabiel beeld gee!. Hierbij ging het vooral om oordelen over
de werving en selectie en over de arbeidsvoorwaarden. In beide situaties
is geslacht een belangrijke discriminatiegrond. Zoals in paragraaf 3.1.3 al
ter sprake kwam is uit onderzoek van het College gebleken dat ongelijke
behandeling vanwege zwangerschap en moederschap een veel voorkomend
gegeven is.
Van de 54 oordelen was er bij 37 zaken daadwerkelijk sprake van handelen
in strijd met de wet. Bij de resterende oordelen was er volgens het College
geen onderscheid of strijd met de wet. In de zaken waar in strijd met de wet
is gehandeld, onderzoekt het College of, en zo ja welke, maatregelen zijn
genomen. Een maatregel kan zowel individueel zijn (11%), structureel met als
doel overtredingen van de wet in de toekomst te voorkomen (33%), of een
combinatie (32%). In 23% werd geen maatregel getroﬀen21. Alle oordelen zijn
na te lezen op de website van het College22.
Tabel 24. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens in Utrecht (provincie),
naar uitspraak (2011 t/m 2014)

10
8

1

2011

2012

2013

2014

Oordelen met minstens een
uitspraak verboden onderscheid /
strijd met de wet

10*

17**

5***

5****

1

Oordelen zonder onderscheid /
strijd met de wet

10

6

6

8

1

Totaal

20

23

11

13

11

Nationaliteit
Godsdienst

1

2

Seksuele
gerichtheid

3

1

Burgerlijke staat

1

Politieke
overtuiging

6

1

7

Levensovertuiging
Arbeidsduur

1

2

3

Vaste / tijdelijke
arbeidscontracten
Handicap /
chronische ziekte

3

Lee!ijd

7

1
1

2

Meerdere
gronden

1

5

2

3

2

Oordeelnummers 2011-9, 2011-27, 2011-38, 2011-112, 2011-133, 2011-143, 2011-153,
2011- 167, 2011-179, 2011-189.
** Oordeelnummers 2012-9, 2012-11 (x2)23, 2012-19, 2012-59, 2012-73, 2012-76,
2012-85, 2012-102, 2012-113, 2012-133, 2012-134, 2012-137, 2012-140, 2012-150, 2012-159,
2012-167.
*** Oordeelnummers 2013-94, 2013-125, 2013-150, 2013-164, 2013-179.
**** Oordeelnummers 2014-73, 2014-103, 2014-129, 2014-143, 2014-144.

— 21
www.
mensenrechten.
nl/publicaties/
zoek?categorie[0]=434555
— 22
www.
mensenrechten.nl/
publicaties/oordelen
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*

— 23
Twee verzoeken om een
oordeel hebben geleid tot
één oordeel (2012-11).

10
1

1

2

26

3

16
5

Geen gronden
Totaal

15
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4

9

7

2
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Melders bij het Panel Deurbeleid Utrecht, die een klachtenprocedure willen
doorlopen, worden voorgesteld om met de horecaondernemer in gesprek
te gaan. Dit gebeurde in de rapportageperiode bij gemiddeld 37%
van de meldingen.
Elf meldingen zijn alleen geregistreerd omdat de melder niet meer reageert
op het verzoek van het panel om contact. Bij zes meldingen is de klacht
voorgelegd aan de betreﬀende ondernemer, die vervolgens zelf de melding
hee! afgehandeld. Het Panel hee! hierover een mondelinge
terugkoppeling ontvangen.

*.(!
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SAMENVATTING!EN!CONCLUSIE

De wijze waarop discriminatiemeldingen worden afgehandeld vloeit voort
uit de taakstelling en bevoegdheden van de verschillende organisaties.
Art.1 MN richt zich op de behoe!en van de melder en zoekt in eerste
instantie de dialoog met de veroorzaker en betrekt hier, indien wenselijk,
andere partijen. In de hel! van de registraties ontvangt de melder, na een
persoonlijk gesprek en beoordeling door de klachtenconsulent, advies
en informatie. Bij steeds meer meldingen wordt er bemiddeld, wat een
arbeidsintensieve werkwijze is. Het Panel Deurbeleid Utrecht gaat graag met
de melder en de betreﬀende horecaonderneming in gesprek. Dit gebeurt in
37% van de meldingen. Het College is bevoegd om situaties te toetsen aan
de gelijkebehandelingswetgeving. In de periode 2011-2013 oordeelde het
College in 32 zaken dat er sprake was van handelen in strijd met de wet.
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INLEIDING

Gemeenten zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken.
Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat er zich in de ene
gemeente meer incidenten voordoen dan in de andere gemeente.
Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van horecagelegenheden,
voortgezet onderwijs en bedrijven. Een gemeente met een centrum- of
regiofunctie hee! een groter netwerk van openbaar vervoer, organiseert
meer (grootschalige) evenementen en trekt meer winkelend publiek.
Ook het aantal inwoners is een belangrijke factor, want meer inwoners
betekent dat er potentieel meer gedupeerden, melders en aangevers zijn.
Omdat gemeenten zich niet op een eiland bevinden en inwoners voor
werk, uitgaansgelegenheden en andere voorzieningen vaak buiten hun
eigen woonplaats te vinden zijn, is het voor gemeenten ook relevant om te
weten wat hun burgers buiten de eigen gemeentegrenzen ervaren.

,."!
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AANTAL!ART.$!MN!MELDINGEN!NAAR!GEMEENTE

Inwoners uit de provincie Utrecht kunnen bij Art.1 MN een discriminatieervaring melden. Die ervaring hoe! zich niet per definitie te hebben
afgespeeld in de woonplaats van de melder. Bijvoorbeeld een burger
uit gemeente X gaat naar school in gemeente Y. Om deze reden zijn er
tabellen met meldingen naar gemeente voorval (tabel 25) en gemeente
melder (tabel 26). In deze rapportage is voor het eerst het aantal klachten
per 10.000 inwoners opgenomen. Hierdoor zijn de cijfers per gemeente
onderling te vergelijken.
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De gemeente Utrecht steekt met kop en schouders boven de andere
gemeenten uit. In de rapportageperiode waren er meer dan vierhonderd
meldingen over een voorval dat zich in Utrecht afspeelde. Amersfoort is
tweede met 125 incidenten. Het aantal meldingen uit Amersfoort is sterk
gestegen in 2013. Waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan het Project
Meldingsbereidheid. Tijdens de looptijd van dit project is er in Amersfoort
speciale aandacht geweest voor de naamsbekendheid van Art.1 MN.
Bij Nieuwegein zien we een daling tijdens de rapportageperiode. De reden
hiervoor is niet bekend.
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Tabel 25. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar gemeente (over ervaringen die zich
afspeelden in een gemeente) en naar aantal per 10.000 inwoners

24 —
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).
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Aantal
inwoners24

Aantal klachten en
meldingen Art.1 MN

Aantal klachten en meldingen
Art.1 MN per 10.00 inwoners

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Amersfoort

148.250

31

32

62

29

2.09

2.16

4.18

1.96

Baarn

24.352

3

Bunnik

14.451

2

Bunschoten

20.200

De Bilt

42.079

De Ronde
Venen

42.977

Eemnes
Houten
IJsselstein

8.824
48.309
34.271

6
7

Leusden

28.905

1

Lopik

14.050

Montfoort

13.601

1

Nieuwegein

60.720

18

Oudewater

9.850

1

Renswoude

4.822

Rhenen

19.064

1

Soest

45.612

6

Stichtse
Vecht

63.315

Utrecht

1

2

1.23

3

2

1

1.38

2

3

2

3

4

2

4

5

11

5

4
1

4
1

1
6
3

1.24
2.04

5

5

4

0.35

2

2

1

1

2

0.74

8

10

2.96

2

1.02

15

0.41

0.82

2.08

1.38

0.69

1.00

0.99

0.48

0.71

0.95

0.48

0.93

1.16

2.56

1.16

0.83
0.29

0.83
0.29

1.13
1.24
0.88

1.73

1.73

1.38

1.42

1.42

0.71

0.74

1.47

2

1

0.52

3

9

6

1.32

6

7

12

8

316.275

159

107

138

Utrechtse
Heuvelrug

48.267

5

7

Veenendaal

62.870

12

11

Vianen

19.670

4

1

Wijk bij
Duurstede

23.064

3

1

Woerden

50.052

4

8

Woudenberg

12.034

2

Zeist

61.233

8
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7

2.48

1.31

1.65
2.03

1.05

0.52

0.66

1.97

1.32

0.95

1.11

1.90

1.26

142

5.03

3.38

4.36

4.49

5

2

1.04

1.45

1.04

0.41

16

21

1.91

1.75

2.54

1

2.03

0.51

3

1

1.30

0.43

1.30

0.43

4

7

0.80

1.60

0.80

1.40

1

3

1.66

0.83

2.49

8

16

1.31

1.31

2.61

1.14

Zoals eerder genoemd hee! Art.1 MN de absolute aantallen omgerekend
naar het aantal meldingen per 10.000 inwoners. Nog steeds is de gemeente
Utrecht koploper, maar het verschil met Amersfoort is beduidend kleiner.
Voor 2013 komt Utrecht uit op 4,36 en Amersfoort op 4,18 meldingen
per 10.000 inwoners. Veenendaal nestelt zich op plek drie. Opvallend is
dat gemeenten van vergelijkbare omvang van ca. 60.000 inwoners, zoals
Nieuwegein en Zeist, beduidend minder meldingen per 10.000
inwoners kennen.
De gemeente Utrecht behoort landelijk tot de G4, naast Amsterdam,
Den Haag en Ro'erdam. Het ADV uit deze laatste gemeente, Radar,
hee! een soortgelijk overzicht gemaakt wat betre! het aantal meldingen
per 10.000 inwoners (Radar, 2014). Als we de cijfers tussen deze twee
gemeenten vergelijken, blijkt in bijvoorbeeld 2013 maar een klein verschil.
In Utrecht 4,36 en in Ro'erdam 4,30. Gemeenten als Capelle aan de
IJssel (66.043 inwoners) en Lansingerland (56.508 inwoners) hebben
respectievelijk 2,3 en 2,1 melding per 10.000 inwoners. Art.1 MN wil
benadrukken dat deze cijfers alleen iets zeggen over het aantal meldingen
dat zij hee! ontvangen en de daarbij horende meldingsbereidheid. De
cijfers zeggen niets over de mate van discriminatie in de betreﬀende
gemeenten. Voor een uitgebreid overzicht van de kerncijfers van alle
ADV’s verwijzen wij u graag naar de website van Art.1 MN25.

— 25
www.
art1middennederland.
nl/wp-content/
uploads/2014/01/
Kerncijfers-2011.pdf.
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3.34
0.51
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Tabel 26. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar gemeente (woonplaats melder)

,.'!
26 —
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).
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Aantal
inwoners26

Aantal klachten en meldingen
Art.1 MN
2011

2012

2013

2014

AANTAL!GEREGISTREERDE!DISCRIMINATIEINCIDENTEN!POLITIE!NAAR!GEMEENTE

De politie registreert in het zaaksoverzicht enkel de discriminatieincidenten die zijn voorgevallen in één van de gemeenten binnen de
eenheid Midden Nederland – provincie Utrecht. De woonplaats van de
melder wordt in het zaaksoverzicht niet geregistreerd.

Amersfoort

148.250

40

41

64

35

Baarn

24.352

2

1

5

2

Bunnik

14.451

1

1

3

Bunschoten

20.200

1

2

5

2

De Bilt

42.079

4

7

5

4

Tabel 27. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –

De Ronde Venen

42.977

3

8

7

5

provincie Utrecht, naar gemeente (over incidenten die zich afspeelden in een gemeente)

Eemnes

8.824

Houten

48.309

8

6

12

10

IJsselstein

34.271

8

2

5

7

Leusden

28.905

1

6

5

5

Lopik

14.050

1

2

2

Montfoort

13.601

1

1

1

2

Nieuwegein

60.720

20

15

15

16

Oudewater

9.850

1

2

Renswoude

4.822

Bunschoten

20.200

Rhenen

19.064

3

2

2

De Bilt

42.079

Soest

45.612

9

7

10

5

De Ronde Venen

42.977

Stichtse Vecht

63.315

11

11

9

7

Eemnes

8.824

Utrecht

316.275

164

155

178

153

Houten

48.309

1

Utrechtse Heuvelrug

48.267

6

9

9

3

IJsselstein

34.271

1

Veenendaal

62.870

14

15

17

23

Leusden

28.905

1

Vianen

19.670

1

2

3

1

Lopik

14.050

Wijk bij Duurstede

23.064

3

1

3

1

Montfoort

13.601

Woerden

50.052

5

9

8

12

Nieuwegein

60.720

1

9.850

1

2

1
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2012

2013

2014

148.250

2011

1

3

8

Baarn

24.352

2

1

Bunnik

14.451
1

1

Amersfoort

Woudenberg

12.034

1

2

1

3

Oudewater

Zeist

61.233

12

9

11

18

Renswoude

4.822

Rhenen

19.064

Een vergelijkbaar beeld doet zich voor bij de woonplaats van de melder.
Ook hier staat Utrecht op de eerste plaats, gevolgd door Amersfoort. In
beide gemeenten zien we een stabilisatie. In Zeist en Veenendaal is er in
2014 juist sprake van een stijging.
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1

Soest

45.612
63.315

Utrecht

316.275

25

6

Utrechtse Heuvelrug

48.267

1

3

3

3

5

Veenendaal

62.870

Vianen

19.670

— 27
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).

2

Stichtse Vecht

2
1

Wijk bij Duurstede

23.064

2

Woerden

50.052

1

Woudenberg

12.034

Zeist

61.233

Onbekend/n.v.t.
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Aantal geregistreerde
discriminatie-incidenten politie
(excl. tegen politieagenten)

13

40

1
1
3

1

4

8
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In 2011 vonden, op één na, alle incidenten plaats in de gemeente Utrecht. 2012
laat een veel diverser beeld zien, met incidenten in elf gemeenten, waarbij het
aantal in Utrecht daalde van 25 naar zes. Sinds de politie alle aangi!en screent,
blijkt dat er door de gehele provincie aangi!en zijn met een discriminatoir
element. Opvallend is dat er in veel gemeenten geen of slechts een enkel
discriminatie-incident is geregistreerd. Waar bijvoorbeeld De Ronde Venen als
plaats voorval in 2013 bij Art.1 MN elf keer is genoteerd, is er bij de politie geen
enkele melding geregistreerd.
28 —
www.
radar.nl/read/cijfers-2011.
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Als we de cijfers van de stad Utrecht vergelijken met Ro'erdam28, komt er een
opvallend verschil naar voren. In het aantal meldingen zit een factor 10. In 2013
zijn er in Utrecht 0,41 meldingen per 10.000 inwoners en Ro'erdam 4,3. Nu
zijn deze twee steden zeer verschillend wat betre! bevolkingssamenstelling,
inwoneraantal ed., toch is het verschil frappant. Een belangrijk verschil is de
werkwijze van beide korpsen. In de regio Ro'erdam-Rijnmond wordt met
enige regelmaat een zoekopdracht in BVH uitgezet met zoektermen rondom
discriminatie, zoals de woorden ‘neger’ en ‘Hamas’. Maar ook in 2014, toen
een dergelijke screening ook in Midden-Nederland werd uitgevoerd, bleef
het grote verschil aanwezig. Het kan zeer interessant zijn om een vergelijkend
onderzoek uit te voeren naar de G4, waarbij gekeken wordt naar de vormen
van discriminatie maar ook naar de redenen waarom de benadeelde wel of niet
bereid is om aangi!e te doen.

,.&!

SAMENVATTING!EN!CONCLUSIE
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Gemeenten laten zich niet zomaar met elkaar vergelijken: verschillen in functie,
stedelijkheid, aantal inwoners en aanwezigheid van voorzieningen maken het
waarschijnlijk dat op de ene plek meer discriminatie-incidenten voorkomen
dan op de andere plek. Om die redenen staan de grote steden Utrecht en
Amersfoort boven aan de ranglijst. Als we de cijfers corrigeren naar het aantal
inwoners, dan blijken de twee grote steden nog steeds aan kop te staan, maar
komen ook andere gemeenten naar boven, zoals Veenendaal.

In hoofdstuk 2.2 kwam de inwonersenquête van de gemeente Utrecht naar
voren. Uit deze enquêtes komt een veel hoger percentage naar voren van
inwoners die zich gediscrimineerd voelen dan uit de cijfers van Art.1 MN
blijkt. De lage meldingsbereidheid van burgers is algemeen bekend. De
verschillen zijn echter zodanig dat het voor Art.1 MN, in samenwerking met haar
opdrachtgevende gemeenten, een grote uitdaging is om de meldingen meer
met elkaar in overeenstemming te brengen met de ervaringen van discriminatie.
Enerzijds wordt een aanpak ontwikkeld waardoor de meldingsbereidheid van
burgers toeneemt, anderzijds wordt gewerkt aan preventie.
DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht
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INLEIDING

Het hele rapport staat in het teken van discriminatie in de provincie Utrecht.
Er is een aantal keren een vergelijking gemaakt met landelijke cijfers of
regionale cijfers zijn met elkaar vergeleken. In dit hoofdstuk kijken we naar
landelijke organisaties waar burgers uit de provincie Utrecht ook terecht
kunnen, zowel in de echte als de digitale wereld.
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NATIONALE!OMBUDSMAN

De Nationale Ombudsman ontvangt meldingen van burgers die zich
gediscrimineerd voelen door ambtenaren. Het gaat om zulke kleine
aantallen, dat het geen nut hee! deze op regionaal niveau te analyseren.
De cijfers worden niet oﬃcieel gepubliceerd, maar zijn op verzoek aan de
ADV’s beschikbaar gesteld.
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De Nationale Ombudsman beschermt de burger tegen onbehoorlijk
overheidsoptreden. Onderdeel van de behoorlijkheid is dat de overheid
en haar medewerkers niet mogen discrimineren. In de praktijk ontvangt
de Nationale Ombudsman maar weinig klachten met betrekking tot
discriminatie. Dit ligt volgens de Nationale Ombudsman aan een lage
meldingsbereidheid (in het algemeen), onbekendheid van de mogelijkheid
om discriminatie bij de Ombudsman te melden en aan het feit dat er
eerst geklaagd moet worden bij de overheidsinstanties zelf. De Nationale
Ombudsman verwijst daarom ook veel terug naar de klachtbehandeling in de
zogenoemde eerste lijn.
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In 2011 zijn er 56 meldingen over discriminatie; in 2012 zijn dat er 50 en in
2013 weer 56. In veel gevallen gaan de meldingen over onheuse bejegening
of over het vermoeden dat melders vanwege discriminatie iets niet hebben
gekregen waar zij om vroegen. Opvallend is dat veel meldingen over het
ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder vallende organisaties
zoals de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee (in het kader van
Schiphol) en het OM gaan. Hierbuiten is het beeld divers. Hoewel de
Nationale Ombudsman zich zorgen maakt over het fenomeen van etnisch
profileren door de politie, hee! het instituut hierover in de afgelopen
jaren nauwelijks klachten ontvangen. In een beperkt aantal gevallen is er
daadwerkelijk een klacht gegrond verklaard op grond van discriminatie. In de
meeste rapporten speelt discriminatie een rol op de achtergrond.
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MELDPUNT!DISCRIMINATIE!INTERNET

Het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) registreert en rapporteert
meldingen over discriminatie op internet. Discriminerende uitingen op
internet zijn niet aan een fysieke locatie gebonden en het is daarom ook niet
gebaat bij een regionale benadering. In de jaarlijkse rapportage wordt de
woonplaats van de melder niet vermeld. Het MDI rapporteert jaarlijks over
de meldingen die de organisatie ontvangt over discriminerende uitingen
op internet. In de periode 2011-2013 is een lichte daling van het aantal
ontvangen meldingen zichtbaar, wat volgens het MDI te wijten kan zijn aan
foutieve berichtgeving over het verondersteld verdwijnen van de organisatie.
Gemiddeld ontvangt het MDI 924 meldingen in elk jaar.
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Discriminatie op grond van a1omst en godsdienst worden het meest
gemeld. In de afgelopen jaren zijn antisemitisme, discriminatie van moslims,
discriminatie van Marokkanen, discriminatie op grond van overige a1omst en
discriminatie van mensen van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse a1omst
het meest gemeld, in wisselende rangorde, hoewel antisemitisme doorgaans
hoog scoort. Volgens het MDI wordt het opvallende hoge aantal meldingen
over discriminatie tegen mensen van Surinaamse, Antilliaanse en Afrikaanse
a1omst in 2013 verklaard door de Zwarte Pieten discussie, die vooral in de
sociale media tot veel discriminerende uitingen leidden tegen mensen met
een donkere huidkleur.
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MELDPUNT!INTERNET!DISCRIMINATIE

Het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) is een voorziening die in 2013
door de overheid is aangesteld voor de registratie van meldingen van
discriminatie op internet. In het eerste jaar kreeg het MiND 251 meldingen
binnen31. Meer dan de hel! van deze meldingen (129) ging over discriminatie
op grond van ras. Van de meldingen over rassendiscriminatie ging ruim
veertig procent (53 meldingen) over personen met een donkere
huidskleur. Zo ontving MiND eind vorig jaar 15 meldingen over uitingen
naar aanleiding van de Zwarte Pieten discussie. In 2013 had twintig
procent van de meldingen over rassendiscriminatie betrekking op
Marokkanen (24 meldingen).
Verder ontving MiND in 2013 met name meldingen over discriminerende
uitingen met betrekking tot seksuele voorkeur (18), antisemitisme (14) en
godsdienst (12). In bijna de hel! van de meldingen (124) stonden de uitingen
op sociale media, zoals Facebook, Twi'er en YouTube. De overige meldingen
gingen vooral over uitingen op autonome websites (92) en online fora (10).
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BIJLAGE!$!UITLEG$BEGRIPPEN$ART/%$MN
Discriminatiegronden
Ras
Het begrip ras moet volgens de definitie in het Internationaal Verdrag
inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR) en
vaste jurisprudentie van de Hoge Raad ruim worden uitgelegd en omvat
ook: huidskleur, a1omst, nationale of etnische afstamming. Maar fysieke,
etnische, geografische, culturele, historische kenmerken kunnen er ook toe
leiden dat er sprake is van discriminatie op grond van ras. Een groep die
zich in culturele zin al generaties onderscheidt, kan als ras in juridische zin
aangemerkt worden, bijvoorbeeld woonwagenbewoners (CGB 2007-109). Dit
betekent overigens niet dat het begrip eindeloos opgerekt kan worden. Zo
valt ‘Amsterdammer’ niet onder ras (CGB 2006-18).
Antisemitisme
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Antisemitisme wordt door ADV’s als aparte discriminatiegrond geregistreerd.
Volgens de wet (zowel strafrecht als civiel recht) is antisemitisme echter
geen aparte discriminatiegrond. Antisemitisme is, kort gezegd, discriminatie
van Joden op grond van hun ras en/of hun godsdienst.
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Nationaliteit
Klachten op grond van nationaliteit hebben vaak betrekking op het niet, of
onder minder gunstige voorwaarden, aanbieden van goederen en diensten
aan personen die niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit en/of
die in het bezit zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning.
Voorbeeld: aanbieders van mobiele telefonie en financiële diensten staan
in de acceptatievoorwaarden onderscheid op grond van nationaliteit toe,
terwijl dit volgens de wetgeving verboden is.
Handicap of chronische ziekte
Klachten worden geregistreerd als discriminatie op grond van handicap
of chronische ziekte wanneer het onderscheid gebaseerd is op de
(veronderstelde) lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap
of chronische ziekte van het slachtoﬀer. De wet gee! geen definitie of
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opsomming van chronische ziekten. Dit wordt per geval getoetst door
de rechter of het College voor de Rechten van de Mens. De Wet Gelijke
Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/
cz) verbiedt het maken van onderscheid bij arbeid, het vrije beroep en
beroepsonderwijs. In 2009 is de wet uitgebreid met wonen en het primair en
voortgezet onderwijs en in 2012 met het openbaar vervoer.

Arbeidsduur
Verboden onderscheid op grond van arbeidsduur, hee! betrekking op het
nadelig behandelen van personen met een par'ime baan ten opzichte van
personen met een fulltime baan.
Arbeidscontract

Lee!ijd
De lee!ijdswet hee! alleen betrekking op onderscheid bij de arbeid, het
vrije beroep en het beroepsonderwijs. Direct onderscheid op lee!ijd is
verboden (bijvoorbeeld door in een vacature te vragen naar een verkoper
tussen de 18 en 24 jaar). Ook indirect onderscheid kan verboden zijn,
bijvoorbeeld door in een vacature te vragen naar studenten. Hierdoor
worden ouderen ontmoedigd te reageren.
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In de praktijk gaat een deel van de klachten over lee!ijdsdiscriminatie over
commerciële dienstverlening en collectieve voorzieningen. Bijvoorbeeld
regels van de overheid waar lee!ijdsgrenzen worden gehanteerd of
uitsluiting van diensten op grond van lee!ijd, zoals verzekeringen of
financiële producten. Deze klachten vallen buiten de reikwijdte van de
(huidige) wetgeving.
Seksuele gerichtheid
Discriminatie op grond van (veronderstelde) homo- of heteroseksuele
gerichtheid van het slachtoﬀer. Biseksualiteit valt hier ook onder.
Transgender valt onder de categorie geslacht, ondanks dat deze groep in
beleid vaak samenvalt met de homo- en biseksuelen. Bij klachten gaat het
vaak om incidenten, veelal in openbare ruimte of de woonomgeving, gericht
tegen personen met een homoseksuele gerichtheid.
Geslacht
Bij de discriminatiegrond geslacht gaat het veelal om vrouwen die ongelijk
worden behandeld ten opzichte van mannen. Dit komt vooral voor bij arbeid.
Bijvoorbeeld bij arbeidsvoorwaarden, salaris, promotie of doorstroom
en benadeling op grond van zwangerschap. Het kan echter ook gaan
om mannen die nadelig worden behandeld ten opzichte van vrouwen.
Ook discriminatieklachten van transgenders vallen eveneens onder de
discriminatiegrond geslacht.
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Onderscheid op grond van een vast of tijdelijk contract hee! veelal
betrekking op het nadelig behandelen van personen met een
tijdelijke arbeidsovereenkomst.
Burgerlijke staat
De grond burgerlijke staat hee! betrekking op onderscheid op grond van de
in Nederland erkende vormen van samenlevingsverbanden. Onderscheid
tussen mensen met en zonder kinderen kan ook leiden tot indirect
onderscheid op grond van burgerlijke staat, omdat gehuwde mensen
significant vaker kinderen hebben dan ongehuwde mensen.
Godsdienst
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Het begrip godsdienst moet volgens de Grondwet en internationale
verdragen ruim worden uitgelegd en omvat niet alleen het huldigen van
een geloofsovertuiging, maar ook het zich ernaar gedragen. Dit laatste
aspect wordt ook wel handelingsvrijheid genoemd. Hieruit vloeit voort, dat
de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) ook bescherming biedt
aan gedragingen die, mede gelet op hun karakter en op de betekenis van
godsdienstige voorschri!en en regels, rechtstreeks uitdrukking geven aan
een godsdienstige overtuiging. Bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek
of een keppeltje. De AWGB definieert het begrip godsdienst niet, maar het
College voor de Rechten van de Mens toetst of sprake is van een godsdienst
in gevallen waar het niet om een algemeen bekende en geaccepteerde
godsdienst gaat.
Levensovertuiging
Onder levensovertuiging wordt een min of meer coherent stelsel van
ideeën verstaan, waarbij sprake is van fundamentele opva'ingen over het
menselijk bestaan. Dit is niet hetzelfde als het huldigen van maatschappelijke
opva'ingen, waarbij het eerder om politieke overtuiging zal gaan.

BIJLAGEN

Bovendien is het noodzakelijk dat deze opva'ingen niet slechts individueel
worden gehuldigd, maar dat sprake is van gemeenschappelijke opva'ingen.
Bijvoorbeeld Rastafari of Boeddhisme.
Politieke gezindheid
Als het onderscheid gebaseerd is op de (veronderstelde) politieke
gezindheid van het slachtoﬀer, worden de klachten geregistreerd in deze
categorie. Het gaat hier om een politieke overtuiging, die kan worden
afgeleid uit bijvoorbeeld uitingen of lidmaatschappen. De klachten
hebben vaak betrekking op het weigeren van diensten op grond van
politieke gezindheid.
Niet-we'elijke gronden
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29 —
Extreme of morbide
obesitas kan worden
aangemerkt als een
handicap of chronische
ziekte in de zin van de
WGBH/CZ. Daarbij is niet
van belang of de morbide
obesitas het gevolg is van
een chronische ziekte
(CGB 2011-78).

Onder de categorie niet-we'elijke gronden worden klachten geregistreerd
die niet onder de reikwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving vallen.
Het gaat om de meest uiteenlopende (vermeende) discriminatiegronden.
Bijvoorbeeld uiterlijk en uiterlijke kenmerken (piercings, tatoeages of
haardracht etc.) en lichaamsgewicht29, maar ook sociale positie, inkomen,
woonplaats, kledingstijl en het hebben van een stra3lad.

Maatschappelijk terrein
Arbeidsmarkt
Klachten over de arbeidsmarkt hebben betrekking op alle face'en, vanaf
de aanbieding van een betrekking tot en met het beëindigen van de
arbeidsverhouding, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden, scholing,
bevordering en arbeidsomstandigheden. Klachten over stages en over
vrijwilligerswerk worden ook onder het terrein arbeidsmarkt gerekend.
Buurt/wijk
Het grootste deel van klachten op het terrein van buurt en wijk betreﬀen
conflicten tussen buren, waarbij discriminatie een rol speelt. Vaak is niet
duidelijk of discriminatie de oorzaak of het gevolg is van het conflict tussen
de buren. Het conflict omvat over het algemeen meer dan alleen de
discriminatie.
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Collectieve voorzieningen
Klachten over discriminatie bij collectieve voorzieningen betreﬀen
vooral de overheid, de gezondheidszorg en uitkeringsinstanties.
Klachten over eenzijdig overheidshandelen (handelen waarbij de
overheid optreedt als overheid richting burgers) vallen buiten de
reikwijdte van de gelijkebehandelingswetgeving.
Commerciële dienstverlening
Onder de categorie commerciële dienstverlening valt het aanbieden van
goederen en diensten, zoals het kopen van een auto (goederen) of het
afsluiten van een verzekering (diensten). Het grootste deel van de klachten
gaat over uitsluiting van dienstverlening op grond van ras, godsdienst,
lee!ijd of seksuele gerichtheid. Voorbeelden: onheuse bejegening door
winkelpersoneel en weigering tot het openen van een rekening bij een
financiële instelling.
Horeca/amusement
Klachten over discriminatie in de horeca betreﬀen vrijwel uitsluitend cafés
en discotheken en het gehanteerde deurbeleid. Vaak wordt discriminatie
op grond van ras ervaren, samenvallend met discriminatie op grond van
geslacht. Bijvoorbeeld de weigering van een allochtone man, die niet in
het gezelschap is van een vrouw. In mindere mate wordt onderscheid op
grond van seksuele gerichtheid ervaren, zowel bij de toegang als dat men
wordt aangesproken op intiem gedrag. De overige registraties betreﬀen
niet-we'elijke gronden, zoals de weigering van toegang vanwege kleding of
uiterlijke kenmerken.
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Huisvesting
Klachten over huisvesting betreﬀen vooral woonruimtebemiddeling en de
toewijzing van woningen. Een kleiner deel betre! het handelen of juist
niet-handelen door woningcorporaties.
Media en reclame
Deze klachten hebben betrekking op het medium in kwestie en niet op
de uitingen die door het medium doorgegeven worden. Als de klacht zich
richt op het programma, omdat dit bijvoorbeeld een politicus een podium
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verscha!, wordt de klacht geregistreerd als media. Als de klacht een
televisieprogramma betre! waarin een politicus bepaalde uitspraken doet,
wordt deze geregistreerd als publieke en politieke uitingen als de klacht zich
richt op de uitingen van de politicus.
Klachten over reclame gaan bijvoorbeeld over uitingen die bijdragen aan het
in stand houden van bepaalde vooroordelen, bijvoorbeeld door bepaalde
groepen op stereotype wijze af te beelden.

Privésfeer
Klachten in de privésfeer vallen buiten het we'elijk kader als het gaat om
discriminatie. Deze klachten hebben vaak betrekking op discriminatoire
bejegening binnen relaties of familieverbanden, bijvoorbeeld omdat niet
geaccepteerd wordt dat een familielid een gemengde relatie hee! of
homoseksueel is.
Publieke en politieke opinie

Onderwijs
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De klachten over discriminatie in het onderwijs zijn divers van aard.
Ze kunnen betrekking hebben op de verhouding tussen leerlingen
onderling of op bejegening van leerlingen door docenten, maar ook
op het toelatingsbeleid van een onderwijsinstelling of op schooladviezen.
Klachten van docenten, die door collega’s of leerlingen gediscrimineerd
worden, vallen onder het terrein arbeidsmarkt, omdat de docenten
discriminatie ervaren op het werk. Klachten over discriminatie bij stages,
vallen alleen onder het terrein onderwijs, als deze betrekking hebben op
het handelen of nalaten van de school. In de andere gevallen worden
deze gerekend tot de arbeidsmarkt.

Klachten over politieke en publieke opinie kunnen gaan over uitspraken van
politici, maar ook over columns en andere uitingen van publieke en politieke
aard. Veelal gaat het om melders die zich persoonlijk aangesproken en
gekwetst voelen door generieke uitspraken van publieke persoonlijkheden.
Sport en recreatie
Bij klachten over discriminatie in de sport kan het bijvoorbeeld gaan
over scheldpartijen op het sportveld of langs de lijn, maar ook over de
toegankelijkheid van sportverenigingen voor bepaalde groepen. Hetzelfde
geldt als dit zich voordoet bij een culturele vereniging.

Openbare ruimte

Aard30

Klachten over de openbare ruimte zijn incidenten die niet gerelateerd zijn
aan de locatie waar het incident zich voordoet, zoals scheldpartijen op straat
of bekladdingen die niet op een specifiek doel zijn aangebracht. Bijvoorbeeld
personen die op straat allerhande verwensingen naar hun hoofd geslingerd
krijgen. Bij bekladdingen gaat het op discriminatoire leuzen en tekens die op
objecten in de openbare ruimte zijn aangebracht, zoals elektriciteitshuisjes,
viaducten, bankjes of lantaarnpalen.

Omstreden behandeling

Politie
Klachten over de politie betreﬀen vooral aanhoudingen. Bijvoorbeeld
allochtonen die menen dat zij staande zijn gehouden op grond van hun
a1omst. Daarnaast kunnen de klachten betrekking hebben op aanvaringen
tussen burgers en politiefunctionarissen in de openbare ruimte, waarbij de
burgers de wijze waarop zij door de politie bejegend zijn, als discriminerend
hebben ervaren. Als de politie weigert een aangi!e van discriminatie op te
nemen, wordt dit onder deze categorie geregistreerd.
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de uitingsvorm die de
discriminatie aanneemt.

Bij omstreden behandeling gaat het over belemmering van de toegang
tot, of uitsluiting van diensten en voorzieningen van instanties. Dit is ook
van toepassing wanneer de discriminatoire houding of handeling van het
personeel, uitsluiting tot gevolg hee!. Kort gezegd: omstreden toepassing
van regels, die direct of indirect, onderscheid tot gevolg hebben. Denk
bijvoorbeeld aan weigering bij discotheken, afwijzing bij sollicitaties en
aanhouding door de politie. Maar ook uitsluiting van bepaalde diensten zoals
verzekeringen, hypotheken of telefoonabonnementen.
Vijandige bejegening
Er is sprake van vijandige bejegening als er uitingen worden gedaan van
opva'ingen, gedragingen en daden, waarbij sprake is van discriminatoir
onderscheid, dat kwetsend is of als zodanig wordt ervaren, angst of
commotie teweeg kan brengen. Bejegening hee! zowel betrekking op
mondelinge als schri!elijke uitingen. Concreet kan bejegening betrekking
BIJLAGEN

hebben op scheldpartijen op de werkvloer en pesterijen op school. Ook
bekladdingen met een discriminatoire strekking vallen hier onder.

BIJLAGE!"$DE$TABELLEN
Omvang van gemelde discriminatie-ervaringen

Geweld en bedreiging
Bij geweld gaat het niet alleen om daadwerkelijk geweld, maar eveneens
om pogingen tot geweld, waarbij discriminatie een rol speelt (als motief of
als bijkomend feit). Zowel mondelinge als schri!elijke uitingen gericht tegen
personen of objecten, waar verwezen wordt naar een discriminatiegrond,
vallen onder het begrip bedreiging.

Tabel 1. Aantal klachten, meldingen en registraties van discriminatie per jaar
in Utrecht (provincie)
2011

2012

362

346

430

354

Art.1 MN, eigen onderzoek31

208

66

45

14

Art.1 MN landelijke issues

448

Art.1 MN, onderzoek Bodytalk

11
26

22

Politie, geregistreerde discriminatieincidenten tegen werknemers met een
publieke taak

25

75

5

15
15

Meldingen Panel Deurbeleid Utrecht

19

20

13

College voor de Rechten van
de Mens, instroom verzoeken
om oordeel32

68

69

33

— 31
Onder ‘eigen onderzoek’
valt screening van
vacatures door Art.1 MN
en diverse andere ADV’s,
media, nieuwsberichten
over discriminerende
situaties of incidenten e.d.
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Discriminatiegrond
Tabel 2. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar grond33
2011

2012

2013

2014

Ras

152

195

197

145

Antisemitisme

5

3

4

10

Nationaliteit

13

9

21

8

Handicap/chronische ziekte

32

25

32

23

Lee!ijd

21

28

28

54

Seksuele gerichtheid

22

15

30

17

Geslacht

26

19

25

45

Arbeidsduur

1

1

1

Arbeidscontract
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2014

Art.1 MN, meldingen/klachten

Politie, geregistreerde discriminatieincidenten (RDO)

122

2013

1

Burgerlijke staat

3

1

4

Godsdienst

27

21

22

32

Levensovertuiging

1

1

1

2

Politieke gezindheid

1

1

1

Niet-we'elijke grond (overig)

36

18

39

24

Onbekend

28

18

33

9

Totaal

368

355

438

370

— 32
Het aantal ingestroomde
verzoeken om een
oordeel is gebaseerd
op de gegevens uit een
databestand waarin enkel
afgehandelde verzoeken
om een oordeel zijn
opgenomen. Dit betekent
dat verzoeken om een
oordeel die nog niet zijn
afgehandeld, niet in deze
tabellen voorkomen. Om
die reden zijn de aantallen
ingestroomde verzoeken
om een oordeel uit 2014
niet weergegeven in de
tabellen; veel daarvan zijn
op moment van schrijven
nog niet afgehandeld
(maart 2015).

— 33
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties. Eén
melding kan namelijk over
discriminatie op meerdere
gronden gaan, waardoor
er verschillen ontstaan
tussen de twee totalen.
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34 —
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties. Eén
melding kan namelijk over
discriminatie op meerdere
gronden gaan, waardoor
er verschillen ontstaan
tussen de twee totalen.

Tabel 3. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar grond34
2011

2012

2013

2014

Ras

21

7

10

6

Antisemitisme

2

1

Nationaliteit

4

Handicap/chronische ziekte

2011

2012

2013

4

Ras

9

3

2

Nationaliteit

1

1

1

Handicap/chronische ziekte

13

10

7

Lee!ijd

9

15

3

2

Seksuele gerichtheid

1

2

Geslacht

6

12

Arbeidsduur

2

1

2
3

2

Lee!ijd

123

37

15

Seksuele gerichtheid

3

2

12

Geslacht

55

21

4

Arbeidsduur
Burgerlijke staat

1

Godsdienst

1

1

4

1

Levensovertuiging
Politieke gezindheid
Totaal

209

72

50

14

Tabel 4. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid
Midden Nederland – provincie Utrecht, naar grond

Ras

2011

2012

2013

2014

8

14

9

20

3

1

2

Godsdienst
17

7

14

Geslacht
Handicap

1

Onbekend

1

Totaal

26
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Burgerlijke staat

3

Godsdienst

6

5

1

— 35
Het aantal ingestroomde
verzoeken om een
oordeel is gebaseerd
op de gegevens uit een
databestand waarin enkel
afgehandelde verzoeken
om een oordeel zijn
opgenomen. Dit betekent
dat verzoeken om een
oordeel die nog niet zijn
afgehandeld, niet in deze
tabellen voorkomen. Om
die reden zijn de aantallen
ingestroomde verzoeken
om een oordeel uit 2014
niet weergegeven in de
tabellen; veel daarvan zijn
op moment van schrijven
nog niet afgehandeld
(maart 2015).

Levensovertuiging
Politieke overtuiging

5

2

Meerdere gronden

7

2

Geen gelijkebehandelingsgrond

6

20

9

Totaal

68

69

33

Tabel 6. Aantal meldingen bij Panel Deurbeleid Utrecht (stad), naar grond
2011

2012

Geslacht

1

1

Lee!ijd

6

7

9

Ras

3

3

2

Seksuele gerichtheid
9

12

15

20

13

15

Levensovertuiging
Seksuele gerichtheid

7

Arbeidscontract (vast/tijdelijk)

Arbeidscontract
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Tabel 5. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens
door inwoners Utrecht (provincie), naar grond35

1

Overig

8

1

42

Onbekend

1

25

76

Totaal

19

2013

2014

125

1
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Maatschappelijk terrein
Tabel 7. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar terrein

Tabel 9. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –
provincie Utrecht, naar locatie

126

2011

2012

2013

2014

Arbeidsmarkt

102

85

90

122

Buurt/wijk

23

30

30

20

Horeca/festival/uitgaan

Collectieve voorzieningen

37

23

42

35

Homo-ontmoetingsplaats

Commerciële dienstverlening

31

39

52

41

Horeca/amusement

25

13

19

10

Commerciële dienstverlening
(o.a. winkel)

1

Huisvesting

11

11

12

13

School/school gerelateerd

1

Media en reclame

12

14

54

20

Onderwijs

21

17

32

23

Directe woonomgeving
(binnen en buiten)

Politie/OM/VD

28

22

30

23

Privésfeer

3

3

9

5

Publieke/politieke opinie

10

36

16

4

Sport en recreatie

6

3

11

14

Openbare ruimte

34

35

18

24

Overig

3

6

3

Sportcomplex (tijdens of in relatie
tot sportbeoefening)

1

Onbekend/n.v.t.

16

9

12

Openbare weg

13

Totaal

362

346

430

354

2011

2012

3

3

9

2014
6

1

7
4

6

5

11

Gebedshuis
(kerk, moskee, synagoge, e.d.)

1

Openbaar vervoer
(incl. haltes en stations)

Openbare weg/verkeer

5

9

20

4

1

4

1

5

2

8

17

22

25

75

Werksituatie/werk gerelateerd
Overige/Onbekend/n.v.t.

Tabel 8. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar terrein

2013

Totaal

26

2011

2012

2013

2014

Arbeidsmarkt

182

54

19

3

Tabel 10. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens

Buurt/wijk

1

2

1

2

door inwoners Utrecht (provincie), naar terrein36

Collectieve voorzieningen

1

1

Commerciële dienstverlening

1

Horeca/amusement

3

1
2011

3
1

1

Arbeid – Werving en selectie

12

Arbeid – Aanstelling

Huisvesting

2012
13

2013
4

1

Arbeid – Beëindiging arbeidsrelatie

2

10

1

Arbeid – Arbeidsvoorwaarden

7

4

4

Arbeid – Overig*

8

1

2

Privésfeer

Goederen en Diensten**

29

12

13

Publieke/politieke opinie

1

Overig***

3

1

1

1

Meerdere terreinen

2

10

4

Geen terrein

5

27

8

1

Totaal

68

69

33

Media en reclame

1

Onderwijs

1

7

Politie/OM/VD

Sport en recreatie

2

2

Openbare ruimte

15

Overig

1

Totaal

208
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3

1

1
6
66

45

14
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Het aantal ingestroomde
verzoeken om een
oordeel is gebaseerd
op de gegevens uit een
databestand waarin enkel
afgehandelde verzoeken
om een oordeel zijn
opgenomen. Dit betekent
dat verzoeken om een
oordeel die nog niet zijn
afgehandeld, niet in deze
tabellen voorkomen. Om
die reden zijn de aantallen
ingestroomde verzoeken
om een oordeel uit 2014
niet weergegeven in de
tabellen; veel daarvan zijn
op moment van schrijven
nog niet afgehandeld
(maart 2015).

* Niet nader gedefinieerd, maar inclusief arbeidsomstandigheid
** Inclusief studie- en beroepskeuzeadvies
*** Niet nader gedefinieerd, maar o.a. vrije beroep en sociale bescherming
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Discriminatiegrond versus
maatschappelijk terrein
Tabel 11. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar grond en terrein, in de periode 2011-2014

Tabel 12. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland -

8

15

6

54

8

20

19

6

20

3

Horeca/
amusement

43

2

4

1

7

2

1

Huisvesting

27

1

4

128

Media en reclame

63

19

1

1

2

4

1

Onderwijs

44

5

11

9

1

3

2

Politie/OM/VD

87

2

11

2

5

Privésfeer

49

3

3

6

4

Publieke/politieke
opinie

10

Sport en recreatie

48

1

2

2

6

3

8

Openbare ruimte

12

2

3

1

8

5

5

Overig

6

1

1

Onbekend/n.v.t.

4

Totaal

689

Commerciële
dienstverlening

2

3

131

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht

1

2

10

8

106

Homo-ontmoetingsplaats

15

5

141

Commerciële dienstverlening
(o.a. winkel)

18

15

164

4

4

68

1

6

4

49

4

4

1

1

101

7

4

7

2

95

3

3

113

11

10

89

4

1

19

1

1

2
1

2

1

1
84

115

1
3

1

8

102

5

3

Ras
2

1

Directe woonomgeving
(binnen en buiten)

9

129

Sportcomplex (tijdens of in
relatie tot sportbeoefening)

1

Openbare weg

13

Openbare weg/verkeer

3

Overige/Onbekend/n.v.t.

2

Totaal

31

1

12

27

37

22

112

93

1531

9

Openbaar vervoer
(incl. haltes en stations)

Werksituatie/werk gerelateerd

2

2

Gebedshuis
(kerk, moskee, synagoge, e.d.)

44

2

1

1
1

76

1

1

4

School/school gerelateerd

1

2

7

Totaal

6

1

1
112

Horeca/festival/uitgaan

3

2

51

417

Onbekend

8

11

Handicap

29

48

27

Geslacht

7

Collectieve
voorzieningen

1

Seksuele gerichtheid

18

3

Levensovertuiging

1

53

49

Godsdienst

7

Buurt/wijk

Onbekend

1

Niet-we0elijk

Arbeidscontract

3

Antisemitisme

Arbeidsduur

54

Politieke gezindheid

Geslacht

11

Levensovertuiging

Seksuele gerichtheid

87

141

Godsdienst

Lee1ijd

25

Arbeidsmarkt

Burgerlijke staat

Handicap

4

Ras

Nationaliteit

provincie Utrecht, naar grond en locatie, in het jaar 2011-2013

15
1

1
1
7

4

38

1
1

2
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Wijze van discriminatie
Tabel 13. Aantal verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens,

4

2

6

Nationaliteit

130

8

Seksuele gerichtheid

1

5

25

Politieke overtuiging

6

244

Vijandige bejegening

145

163

179

112

1

4
3

Onbekend/n.v.t.

14

10

16

Totaal

362

347

437

1
1

363

Tabel 15. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar wijze van discriminatie
2011

2012

2013

2014

Omstreden behandeling

190

56

23

4

3

Vijandige bejegening

17

10

22

8

3

Geweld

1

7

Bedreiging

2
12

2
2

2014

242

14
1

4

Burgerlijke staat

2013

173

Levensovertuiging

2
1

Overig

Arbeidsduur

2

1

3

3

Lee!ijd

7

1
1

Meerdere gronden
Geen gronden

1

Totaal

29

1

8

3

1

3

13

15

2

20

4

7

1

1

2

3

2

1

11

54

5

1
2

30

131

Onbekend/n.v.t.
Totaal

Vaste / tijdelijke
arbeidscontracten
Handicap /
chronische ziekte

— 38
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties.
Eén melding kan namelijk
meerdere wijze van
discriminatie betreﬀen,
waardoor er verschillen
ontstaan tussen de twee
totalen.

Overig

1

1

Godsdienst

2012

203

Bedreiging

Totaal

2

2011
Omstreden behandeling
Geweld

Geen terrein

2

6

Overig

3

Goederen en diensten

Ras

Arbeid overig

2

Arbeidsvoorwaarden

6

Aanstelling

Beëindiging arbeidsrelatie

Arbeid

Geslacht

Tabel 14. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar wijze van discriminatie38

37

Meerdere terreinen per verzoek

naar grond en terrein, in de periode 2011 t/m 2013

Werving en selectie

37 —
Het aantal ingestroomde
verzoeken om een
oordeel is gebaseerd
op de gegevens uit een
databestand waarin enkel
afgehandelde verzoeken
om een oordeel zijn
opgenomen. Dit betekent
dat verzoeken om een
oordeel die nog niet zijn
afgehandeld, niet in deze
tabellen voorkomen. Om
die reden zijn de aantallen
ingestroomde verzoeken
om een oordeel uit 2014
niet weergegeven in de
tabellen; veel daarvan zijn
op moment van schrijven
nog niet afgehandeld
(maart 2015).

208

66

45

15

Tabel 16. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –
provincie Utrecht, naar wijze van discriminatie

27
1

9

2011

2012

2013

2014

28

35

Belediging

15

18

31

40

170

Discriminatie

8

6
13

3

35

Mishandeling

4

3

7

5

Vernieling

4

1

1

13

Bedreiging

3

1

1

6

Overige

3

1

Totaal

37

25

Diefstal
Beroving

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht

2
30

92

BIJLAGEN

Arbeidscontract

Burgerlijke staat

Godsdienst

Levensovertuiging

Politieke gezindheid

Antisemitisme

Niet-we0elijk

Onbekend

Totaal

3

1

8

64

5

1

2

81

37

878

Arbeidsmarkt

3
693

19

2

36

1

2

19

31

22

606
5

3

3
2
51

114

129

86

109

1
3

1

10

100

6

3

22

34
112

93

40
1532

65

Buurt/wijk

7

96

114

22

2
1

Commerciële dienstverlening

118

46

62

5

Huisvesting

36

12

Media en reclame

10

89

68

25
90

1

Privésfeer

42

42

2

Publieke/politieke opinie

6

13

Sport en recreatie

15

61

13

27

Discriminatie

3

2

19

Openbare ruimte

1

1

Onderwijs

provincie Utrecht, naar wijze van discriminatie en grond, in het jaar 2013

6

1

Politie/OM/VD

Tabel 18. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –

Belediging

3

Collectieve voorzieningen
Horeca/amusement

— 39
Het totale aantal in deze
tabel kan afwijken van het
totaal aantal meldingen/
klachten/registraties.
Eén melding kan namelijk
meerdere wijze van
discriminatie betreﬀen,
waardoor er verschillen
ontstaan tussen de twee
totalen.

1

1

133

1
3

1

Overig

9

2

1

Onbekend/n.v.t.

6

4

27

Totaal

862

599

5

3

40

Onbekend

Onbekend/
n.v.t.

55

Handicap

3

1

Geslacht

Bedreiging

22

Seksuele gerichtheid

2

21

Levensovertuiging

375

337

Onbekend/n.v.t.

Arbeidsduur

88

Overig

Geslacht

28

Bedreiging

Seksuele gerichtheid

128

Geweld

Lee1ijd

92

Vijandige bejegening

Handicap

30

Omstreden behandeling

Nationaliteit

maatschappelijk terrein, in de periode 2011-201439

310

Geweld

Totaal

Tabel 19. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar wijze van discriminatie en

in de periode 2011-2014

Godsdienst

132

Tabel 17. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar wijze van discriminatie en grond,

Ras

Vijandige
bejegening

Wijze van discriminatie versus maatschappelijk terrein

Ras
Omstreden
behandeling

Wijze van discriminatie versus discriminatiegrond

11
1

Mishandeling

5

Vernieling

1

Bedreiging

1

1

Diefstal
Beroving
Overige
Totaal

9

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht

1

19

1
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Tabel 20. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland
– provincie Utrecht, naar wijze van discriminatie en locatie, in het jaar 2013

A-andeling meldingen

Horeca/festival/uitgaan
Homo-ontmoetingsplaats
Commerciële dienstverlening
(o.a. winkel)

1

School/school gerelateerd
Directe woonomgeving
(binnen en buiten)

4

1

Overige

Beroving

2012

2013

2014

62

49

135

81

Advies/informatie

234

245

213

167

Beïnvloeding beleid

2

2

5

7

Bemiddeling

26

17

35

52

Bijstaan in procedures

23

23

22

26

Doorverwijzing

6

10

23

21

Overig

9

Totaal

362

346

433

354

Tabel 22. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar werkwijze

Openbaar vervoer
(incl. haltes en stations)
Sportcomplex (tijdens of in
relatie tot sportbeoefening)
Openbare weg

4

Openbare weg/verkeer

1

Werksituatie/werk gerelateerd

1

Overige/Onbekend/n.v.t.

6

Totaal

17
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2011
Registratie

— 40
Per klacht en/of melding
kunnen meerdere wijzen
van klachtbehandeling
worden toegepast en
geregistreerd. Daarbij
kan de wijze van
klachtbehandeling niet
of niet volledig ingevuld
zijn voor de op het
moment van rapportage
nog lopende klachten.
Het totale aantal
geregistreerde werkwijzen
van klachtbehandeling kan
om die redenen dan ook
afwijken het totale aantal
klachten.

1

Gebedshuis
(kerk, moskee, synagoge, e.d.)

134

Diefstal

Bedreiging

Vernieling

Mishandeling

Discriminatie

Belediging

Tabel 21. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar werkwijze40

4

4

2011

2012

2013

2014

Registratie

83

44

33

12

Advies/informatie

56

16

5

1

Beïnvloeding beleid

69

6

1

Bemiddeling

1

Bijstaan in procedures

1

4

Doorverwijzing

7

2

1

45

14

Overig

3
4

135

1

1

Totaal

210

66
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Geografische spreiding naar plaats voorval
Tabel 23. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar gemeente (over ervaringen die zich

Tabel 24. Aantal registraties eigen onderzoek Art.1 MN, naar gemeente (over ervaringen die

afspeelden in een gemeente) en naar aantal per 10.000 inwoners

zich afspeelden in een gemeente)

Aantal
inwoners41

41 —
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).
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Aantal klachten en meldingen Art.1 MN

Aantal klachten en meldingen
Art.1 MN per 10.00 inwoners

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

32

62

29

2.09

2.16

4.18

1.96

1

2

1.23

0.41

0.82

1

1.38

0.69

Aantal
inwoners42

Aantal registraties eigen
onderzoek Art.1 MN
2011

2012

2013

2014

Amersfoort

148.250

37

13

4

4

Baarn

24.352

1

1

2

Bunnik

14.451

Bunschoten

20.200

4

1

De Bilt

42.079

5

De Ronde Venen

42.977

8

Eemnes

8.824

1

Houten

48.309

7

IJsselstein

34.271

1

Leusden

28.905

5

Lopik

14.050

1

Montfoort

13.601

1

Nieuwegein

60.720

4

1

Oudewater

9.850

2.03

Renswoude

4.822

4

1

Rhenen

19.064

3

3

1.05

0.52

Soest

45.612

2

2

2

63.315

6

1

1

Amersfoort

148.250

31

Baarn

24.352

3

Bunnik

14.451

2

Bunschoten

20.200

De Bilt

42.079

De Ronde
Venen

42.977

Eemnes

8.824

Houten

48.309

6

4

4

6

1.24

0.83

0.83

1.24

IJsselstein

34.271

7

1

1

3

2.04

0.29

0.29

0.88

Leusden

28.905

1

5

5

4

0.35

1.73

1.73

1.38

Lopik

14.050

2

2

1

1.42

1.42

0.71

Montfoort

13.601

1

1

2

0.74

0.74

1.47

Nieuwegein

60.720

18

8

10

2.96

1.31

1.65

Oudewater

9.850

1

2

1.02

Renswoude

4.822

Rhenen

19.064

1

2

1

0.52

Soest

45.612

6

3

9

6

1.32

0.66

1.97

1.32

Stichtse Vecht

Stichtse
Vecht

Utrecht

316.275

68

30

28

63.315

6

7

12

8

0.95

1.11

1.90

1.26

Utrechtse Heuvelrug

48.267

6

1

1

Utrecht

316.275

159

107

138

142

5.03

3.38

4.36

4.49

Veenendaal

62.870

17

4

1

Utrechtse
Heuvelrug

Vianen

19.670

4

1

48.267

5

7

5

2

1.04

1.45

1.04

0.41

Wijk bij Duurstede

23.064

3.34

Woerden

50.052

4

2

Woudenberg

12.034

4

Zeist

61.233

13

3

2

2

3

2

3

4

2

4

5

11

5

1.38
0.99

0.48

0.71

0.95

0.48

0.93

1.16

2.56

1.16

1

15

Veenendaal

62.870

12

11

Vianen

19.670

4

1

Wijk bij
Duurstede

23.064

3

1

Woerden

50.052

4

8

Woudenberg

12.034

2

Zeist

61.233

8
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2.08
1.00

7

16

1.13

2.48

21

1.91

1.75

1

2.03

0.51

3

1

1.30

0.43

1.30

0.43

4

7

0.80

1.60

0.80

1.40

1

3

1.66

0.83

2.49

8

16

1.31

1.31

2.61

1.14

2.54

0.51

— 42
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).

1
1

2

2

2

137

7
1

1
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Geografische spreiding naar woonplaats melder
Tabel 25. Aantal geregistreerde discriminatie-incidenten politie eenheid Midden Nederland –

Tabel 26. Aantal klachten/meldingen Art.1 MN, naar gemeente (woonplaats melder)

provincie Utrecht, naar gemeente (over incidenten die zich afspeelden in een gemeente)
en naar aantal per 10.000 inwoners

Aantal
inwoners43

43 —
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).
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Aantal
inwoners44

Aantal klachten en meldingen
Art.1 MN
2011

2012

2013

2014

Aantal geregistreerde
discriminatie-incidenten
politie (excl. tegen
politieagenten)

Aantal geregistreerde
discriminatie-incidenten
politie (excl. tegen
politieagenten) per
10.000 inwoners

Amersfoort

148.250

40

41

64

35

Baarn

24.352

2

1

5

2

Bunnik

14.451

1

1

3

2011

2011

Bunschoten

20.200

1

2

5

2

2012

2013

2014

2012

2013

2014

3

8

0.07

0.20

0.54

De Bilt

42.079

4

7

5

4

1

0.82

0.41

De Ronde Venen

42.977

3

8

7

5

Eemnes

8.824

Houten

48.309

8

6

12

10

Amersfoort

148.250

1

Baarn

24.352

2

Bunnik

14.451

Bunschoten

20.200

De Bilt

42.079

De Ronde Venen

42.977

Eemnes

8.824

Houten

48.309

1

0.21

IJsselstein

34.271

1

0.29

Nieuwegein

Leusden

28.905

1

0.35

Oudewater

Lopik

14.050

Renswoude

4.822

Montfoort

13.601

Rhenen

19.064

Nieuwegein

60.720

1

Oudewater

9.850

1

Renswoude

4.822

Utrecht

316.275

164

155

178

153

Rhenen

19.064

Utrechtse Heuvelrug

48.267

6

9

9

3

Soest

45.612

Stichtse Vecht

63.315

Utrecht

316.275

Utrechtse
Heuvelrug

48.267

Veenendaal

62.870

Vianen

19.670

Wijk bij
Duurstede

2
1

1

0.16

0.24

0.16

1.02

2

0.44

1
25
1

6

0.16
13

40
3

3

23.064

2

Woerden

50.052

1

Woudenberg

12.034

Zeist

61.233
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0.24

1

3

Onbekend/n.v.t.

1.00

0.79

0.41

1.26

0.62

0.62

5

0.48

0.80

1

0.87

0.43

1

0.21

0.19

0.20

3

1

4

8

— 44
Aantal inwoners op
1 januari 2012 (Bron: CBS
Statline).

2

IJsselstein

34.271

8

2

5

7

Leusden

28.905

1

6

5

5

Lopik

14.050

1

2

2

Montfoort

13.601

1

1

1

2

60.720

20

15

15

16

9.850

1

2

139

1
3

2

2

Soest

45.612

9

7

10

5

Stichtse Vecht

63.315

11

11

9

7

Veenendaal

62.870

14

15

17

23

Vianen

19.670

1

2

3

1

Wijk bij Duurstede

23.064

3

1

3

1

Woerden

50.052

5

9

8

12

Woudenberg

12.034

1

2

1

3

Zeist

61.233

12

9

11

18

0.20
0.49

0.16
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Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens
Tabel 27. Aantal oordelen per jaar College voor de Rechten van de Mens in Utrecht

Tabel 29. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens in Utrecht (provincie),

(provincie); 2011 t/m 2014

naar uitspraak (2011 t/m 2014)

Aantal
2011

20*

2012

23*

2013

11

2014

13**

* Waarvan 2 oordelen eigen handelen
** Waarvan 1 oordeel eigen handelen

1
2

2013

2014

Oordelen met minstens een uitspraak
verboden onderscheid / strijd met de wet

10*

17**

5***

5****

Oordelen zonder onderscheid /
strijd met de wet

10

6

6

8

Totaal

20

23

11

13

Oordeelnummers 2011-9, 2011-27, 2011-38, 2011-112, 2011-133, 2011-143, 2011-153, 2011-167,
2011-179, 2011-189.
** Oordeelnummers 2012-9, 2012-11 (x2)45, 2012-19, 2012-59, 2012-73, 2012-76, 2012-85, 2012102, 2012-113, 2012-133, 2012-134, 2012-137, 2012-140, 2012-150, 2012-159, 2012-167.
*** Oordeelnummers 2013-94, 2013-125, 2013-150, 2013-164, 2013-179.
**** Oordeelnummers 2014-73, 2014-103, 2014-129, 2014-143, 2014-144.

Totaal

Geen terrein

Meerdere terreinen per
verzoek

Overig

4

Goederen en diensten

1

Ras

Arbeid overig

Arbeidsvoorwaarden

4

Beëindiging
arbeidsrelatie

Aanstelling

Werving en selectie

Arbeid

Geslacht

2012

*

Tabel 28. Aantal oordelen College voor de Rechten van de Mens Utrecht (provincie),
naar grond en terrein (2011 t/m 2013)

140

2011

— 45
Twee verzoeken om een
oordeel hebben geleid tot
één oordeel (2012-11).

141

10
8

1

11

Nationaliteit
Godsdienst

1

2

Seksuele
gerichtheid

3

1

1

Burgerlijke staat

1

Politieke overtuiging

6

1
1

7

Levensovertuiging
Arbeidsduur

1

2

3

Vaste / tijdelijke
arbeidscontracten
Handicap /
chronische ziekte

3

Lee!ijd

7

1
1

2

Meerdere gronden

1
2

2

5

10

3

1

1

2

26

3

16
5

Geen gronden
Totaal

DISCRIMINATIE TRENDRAPPORTAGE "#$$-"#$&!provincie Utrecht

15

1

4

9

7

2
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