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Betreft: Rapportage conform WGA

Geacht College,

In 2014 konden inwoners van uw gemeente een beroep doen op het meldpunt van RADAR, het bureau voor gelijke
behandeling en tegen discriminatie. Daarmee geeft RADAR uitvoering aan de taken waar uw gemeente volgens de
Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen verantwoordelijk voor is. Conform deze wet dient u voor 1
april 2015 over het aantal in 2014 gemelde discriminatievoorvallen in uw gemeente aan het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te rapporteren.
Verdubbeling aantal meldingen in hele werkgebied RADAR door uitspraken van Wilders
Het afgelopen jaar is het aantal meldingen over discriminatie in uw gemeente iets gedaald ten opzichte van 2013.
In het werkgebied van RADAR steeg het aantal meldingen en was zelfs sprake van (bijna) een verdubbeling. In
totaal kwamen er bij RADAR 1800 meldingen binnen. De verdubbeling is vooral toe te schrijven aan het grote
aantal meldingen over de uitspraken van Geert Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen over
"minder Marokkanen". In het hele land ontvingen antidiscriminatievoorzieningen meer dan 4500 meldingen van
mensen die zich door Wilders' uitspraken gediscrimineerd voelden, er boos om waren of bezorgd. De
klachtbehandelaars van RADAR hebben maar liefst 850 van dit soort meldingen afgehandeld. Dit heeft ons doen
besluiten om (zoals vele anderen) aangifte tegen Geert Wilders te doen.
Vermelding van meldingen antisemitisme en discriminatie van moslims in cijferoverzicht
In de afgelopen jaren werden meldingen over antisemitisme niet langer als aparte discriminatiegrond
geregistreerd omdat deze meldingen volgens de wet onder discriminatie op grond van ras of godsdienst vallen. Op
verzoek van het Ministerie van BZK specificeren wij deze informatie nu wel in een voetnoot bij de betreffende
tabel. Daarnaast vermelden wij ook hoeveel meldingen betrekking hebben op discriminatie vanwege het
islamitische geloof.
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Meldingen zeggen niet alles
Het aantal meldingen van discriminatie geeft een inkijkje in wat mensen zoal meemaken. Maar uit onderzoek
weten we dat slechts een beperkt aantal mensen de stap neemt om een discriminatie-ervaring ergens te melden.
In de bijgevoegde notitie "Stemmingen en Koersen" ontvangt u van ons dan ook een overzicht van de bredere
ontwikkelingen op het gebied van discriminatie in Nederland. Voor de zomer ontvangt u van ons een uitgebreide
rapportage over de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, waarin niet alleen de gebruikelijke meldingen conform
de WGA, maar ook de discriminatieregistraties bij de politie en de (verzoeken om) oordelen bij het College voor
de Rechten van de Mens over deze politie-eenheid zijn opgenomen. Deze rapportage maakt onderdeel uit van een
project dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Tot slot: de recente schokkende gebeurtenissen in Parijs, maar ook elders in de wereld, hebben ook hun effect in
Nederland. Onze kerntaak ligt bij het bestrijden en voorkomen van discriminatie, maar het ligt voor de hand dat
mogelijke spanningen tussen bevolkingsgroepen ook om oplettendheid vragen. Dit komt bovenop de vraagstukken
die er sowieso al liggen, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, in buurten en op school. RADAR kan lokaal, waar
nodig en gewenst, ondersteuning, advies en informatie bieden.
Voor de goede orde vermeld ik nog dat het bijgevoegde document ook digitaal wordt verstuurd naar de
contactpersoon van RADAR binnen de gemeente en u het per e-mail kunt sturen naar het ministerie (e-mailadres:
antidiscriminatie@minbzk.nl, voor vragen kunt u contact opnemen met Anjani Pherai, 06-50768382).
Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met hoogachting en vriendelijke groet,

Ressefreijn
Algemeen Directeur
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Bijlagen:
Cijferrapportage
Stemmingen en koersen: Discriminatie in 2014, een overzicht in vogelvlucht.
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