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Jaarrapportage discriminatie 2015
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Aan de Raad,
Jaarlijks brengt RADAR, die namens onze gemeente optreedt als antidiscriminatievoorziening, rapport uit
over discriminatie in de politie-eenheid Zeeland en West-Brabant. De jaarrapportage 2015 werd medio
mei ontvangen en is ook aan uw raad ter kennisname aangeboden. De rapportage is opgesteld met
medewerking van de politie en het College voor de Rechten van de Mens. Het biedt een volledig
overzicht van wat er bekend is over discriminatie in Zeeland en West-Brabant. Wat opvalt is dat op
regioniveau het aantal registraties over discriminatie bij de antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) ten
opzichte van vorig jaar is afgenomen maar bij de politie juist is gestegen. Die laatste stijging zit vooral in
de ruime verdubbeling van de registraties van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Bij de
ADV's scoort discriminatie op grond van ras nog steeds het hoogst. 2015 was een roerig jaar, de
aanslagen in Parijs en de toenemende vluchtelingenstroom zorgden voor maatschappelijke spanningen
en steeds vaker worden anti-moslimsentimenten gehoord. Ook in onze gemeente liepen de gemoederen
hoog op met als 'dieptepunt' de bijeenkomst in 't Cromwiel in oktober. In het jaarrapport is er naast een
algemeen schets van ontwikkelingen meer aandacht voor dit onderwerp en specifiek voor de
kwetsbaarheid van vluchtelingen.
Tegen de dalende trend in, ontving RADAR als onze antidiscriminatievoorziening in 2015 uit Steenbergen
meer meldingen dan in 2014. Twee meldingen hadden betrekking op racistische uitlatingen die werden
gedaan in het kader van destijds sprake zijn van een mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Bij
de politie waren er 9 registraties over discriminatie-incidenten in Steenbergen in 2015, tegen 6 in 2014.
Vier registraties gaan over homodiscriminatie.
In de opiniërende raadsvergadering van 8 juni jongstleden heeft de fractie van Steenbergen Anders
verzocht om de Jaarrapportage (die toen op de lijst van ingekomen stukken stond) nog eens expliciet ter
bespreking te agenderen voor een volgende raadsvergadering. Met name wil die fractie spreken over wat
we als gemeente kunnen doen om onze inwoners te beschermen tegen discriminatie.
RADAR heeft in het rapport enkele concrete maatregelen (aanbevelingen) geduid die wij als gemeente,
eventueel in samenwerking met politie en omliggende gemeenten, zouden kunnen nemen. Die concrete
maatregelen, vervat in aanbevelingen richten zich niet alleen op gemeenten maar ook op de politie.

Politie-inzet jegens discriminatie
Binnen de Nationale Politie is het programma "De kracht van het verschil" gestart, als middel om een
duurzame cultuurverandering binnen de hele Nationale Politie, van onderaf in beweging te zetten. Hierbij
zijn een viertal speerpunten benoemd:
Versterking van de verbinding met de samenleving
* Strijd tegen discriminatie
*

* Inclusieve werkcultuur bij de politie
« Meer variëteit in politieteams.
De aanbevelingen uit de Jaarrapportage Discriminatie 2015, sluiten aan op het programma "De kracht
van het verschil". Mede op basis van de Jaarrapportage Discriminatie 2015, stelt de politie-eenheid
Zeeland-West-Brabant, zich het volgende ten doel:
Op eenheidsniveau zal de samenwerking met gespecialiseerde meldpunten voor Moslim discriminatie
gezocht en geïntensiveerd worden, om het vertrouwen in de politie bij deze groep gediscrimineerde
personen te vergroten. De politie neemt iedere vorm van discriminatie serieus. Soortgelijke
samenwerking zal door de politie worden gezocht met organisatie die opkomen voor de belangen van,
voor discriminatie, kwetsbare groepen.
In 2015 geregistreerde discriminatie incidenten dienen binnen de politieorganisatie te worden
geanalyseerd om zodoende patronen in discriminatie op grond van seksuele gerichtheid te herkennen en
te operationaliseren.
Op het niveau van de robuuste basisteams wordt gehandeld naar de Aanwijzing Discriminatie en het
Handboek Discriminatie van de Nationale Politie. Er ligt een nadrukkelijke rol voor de wijkagent, die
binnen zijn wijk te maken heeft of krijgt met statushouders of vluchtelingen die daar opgevangen worden.
De wijkagent zal zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de omgeving, en legt in samenwerking met
de ketenpartners contacten in de verblijf- en woonomgeving van de voor discriminatie
kwetsbare groepen.
De wijkagent zal actief met hen contact zoeken en alert zijn op signalen van
discriminatie jegens hen. Van alle politiemedewerkers wordt verwacht dat ook zij alert zullen zijn op
signalen van discriminatie en passend zullen optreden.
In het persbericht dat RADAR heeft laten uitgaan naar aanleiding van de presentatie van de
Jaarrapportage gaat RADAR zelf expliciet in op de sterke stijging van discriminatie-incidenten waarbij
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgenders zijn
betrokken geweest. Discriminatie jegens deze mensen maakt inmiddels meer dan 50 procent uit van alle
discriminatie-incidenten in Zeeland en West-Brabant.
Landelijk ontvingen de antidiscriminatievoorzieningen 45 Zo meer meldingen over discriminatie van
moslims vanwege hun geloof. Opmerkelijk genoeg was er bij de antidiscriminatievoorzieningen in
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Zeeland en West-Brabant nauwelijks sprake van een stijging op dat vlak. Dat neemt niet weg dat er altijd
nog ongeveer driekwart van alle meldingen van godsdienstdiscriminatie over discriminatie van moslims.
In onze gemeente zijn relatief veel meldingen per 1.000 inwoners gedaan. Het aantal meldingen steeg
van 3 in 2014 naar 8 in 2015. Vijf van de 8 meldingen gaan over discriminatie op grond van ras. Bij
RADAR kwamen er 2 meldingen over racistische uitlatingen gedaan in het kader van de (toen nog)
mogelijke komst van een AZC.
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Maatschappelijke discussies over racisme geen onverminderd door. Denk aan de soms felle discussies
over Zwarte Piet en aan de racistische reacties op internet bijvoorbeeld bij foto's van donkergetinte
voetballers. Ook zaken als de komst van grote aantallen vluchtelingen zijn van invloed op
discriminatievoorvallen.
De situatie in Syrië en de terreuraanslagen geclaimd door IS zijn van directe invloed op het beeld over de
islam in West-Europa. De gevolgen zijn ook voor moslims in Nederland voelbaar.
Heel concreet en heel dichtbij moet gedacht gememoreerd worden aan het feit dat bij twee huizen in
Steenbergen waar statushouders wonen, in oktober stenen door de ruiten zijn gegooid. Ook de uiterst
grimmige en onrustig verlopen inspraakavond over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum is
daar een voorbeeld van. De aanslagen in Parijs en Brussel leiden tot groeiende angst onder de
Nederlandse bevolking voor radicalisering van moslimjongeren.
De aanbevelingen die RADAR aan gemeenten doet zijn hierna in vet afgedrukt. Het zou natuurlijk
geweldig als we discriminatie in onze gemeente geheel zouden kunnen uitbannen, simpelweg door die
aanbevelingen één op één over te nemen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Wel kunnen we een aantal
aanbevelingen in de praktijk brengen door kleine aanpassingen in onze huidige werkwijzen. Daar waar dit
op korte termijn te realiseren valt is dat aangeven direct na de betreffende aanbeveling.
Vergroot de weerbaarheid van asielzoekers en statushouders binnen uw gemeente door voorlichting te
geven over discriminatie en rechten, eventueel geplaatst binnen een breder kader van mensenrechten en
de Nederlandse grondwet. Geef hierbij ook praktische informatie over het melden van discriminatie. Houd
bij de voorlichting rekening met het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal: bied informatie in
begrijpelijke taal, eventueel meertalig of zorg dat bij een bijeenkomst tolken aanwezig zijn. Maak
informatie op verschillende manieren toegankelijk, bijvoorbeeld online, maar ook offline op locaties waar
deze doelgroep regelmatig komt. De ADV (antidiscriminatievoorziening) kan u hierbij ondersteunen.
Op zich lijkt een dergelijke voorlichting eenvoudig te realiseren te zijn via de vrijwilligersorganisatie
(Vluchtelingenwerk Steenbergen). Wij hebben besloten om met Vluchtelingenwerk Steenbergen in
overleg te treden hierover en specifiek aandacht te vragen voor voorlichting en informatievoorziening.
Zet actief in op communicatie met als doel de bekendheid van de ADV te vergroten en inwoners aan te
sporen om discriminatie te melden.
Hierover zullen wij binnen korte termijn een bericht laten verschijnen op onze website en zullen we een
persbericht laten uitgaan over de taken van RADAR als onze lokale antidiscriminatievoorziening.
Train medewerkers in het herkennen en signaleren van discriminatie en hoe te handelen wanneer er
sprake kan zijn van discriminatie. De ADV kan u hierbij helpen.
In principe kan iedereen, ambtenaar of niet, werkzaam in een kantoor, achter de balie, werkzaam buiten,
tijdens werk of in privéomstandigheden met discriminatie te maken krijgen (hetzij als 'slachtoffer' hetzij als
iemand die ziet/hoort dat sprake is van discriminatie. In feite zou dus iedere medewerker van onze
gemeente zo'n bewustwordingstraining moeten volgen. Dit lijkt niet erg realistisch, niet alleen om
budgettaire redenen maar ook anderszins. Hoe ver moeten wij gaan om van onze medewerkers
bewustwording te vragen. Wij verwachten dit al op terreinen die raken aan het ondermijningsbeeld
(bijvoorbeeld over mensenhandel, drugsproductie en -handel, de handel en wandel van Outlaw
Motorcycles Gangs en witwaspraktijken.
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Dat neemt niet weg dat het onderwerp 'discriminatie' met zekere regelmaat een vast onderwerp van
gesprek zal worden tijdens de reguliere afdelingsoverleggen. Ook op die wijze kan een zekere awerness
worden gekweekt bij onze medewerkers. Voorts is het managementteam gevraagd de
trainingsmogelijkheden voor onze medewerkers op dit punt, nader te onderzoeken.
Zoek samenwerking met organisaties waarvan de achterban behoort tot groepen die kwetsbaar zijn voor
discriminatie. Deze organisaties kunnen een 'portalfunctie' vervullen en mensen met een discriminatieervaring doorverwijzen naar ADV of politie voor klachtbehandeling/aangifte.
Deze aanbeveling richt zich ook op de politie. In onze gemeente zijn geen organisaties actief op het
gebied van bijv. de islam of de homobeweging. Van discriminatie naar geslacht is weinig tot niets bekend
in onze gemeente. Contacten met de vrouwenraad over dit onderwerp lijken derhalve weinig effectvol en
feitelijk niet aan de orde.
Zet anti-discriminatie hoog op de politieke agenda. De veronderstelling bestaat misschien dat
discriminatie het probleem is van grote gemeenten. Discriminatiedata laten echter zien dat dit beeld niet
klopt. In deze tijden van groeiende maatschappelijke spanningen en met de aanhoudende instroom van
vluchtelingen in Nederland, staan zowel grote als kleinere gemeenten voor de belangrijke uitdaging om al
hun inwoners, en met name de meest kwetsbare groepen, te beschermen tegen discriminatie.
Weliswaar is percentagegewijze sprake van een bijzonder hoge stijging van het aantal
discriminatiemeldingen maar in aantallen gaat het nog steeds om een relatief klein aantal van 8 (in 2015)
maar van gemiddeld zo'n 4 a 5 in de afgelopen jaren.
De aanbeveling opvolgen op de hiervoor geschetste wijze hoeft niet of nauwelijks te leiden tot verhoging
van budgetten. Uitzondering hierop is, indien zou worden besloten om alle medewerkers een training te
laten volgen om
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