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Betreft: Monitor Discriminatie 2017 politie-eenheid Zeeland West-Brabant

Geacht College,

Voor u ligt de Monitor Discriminatie 2017 over de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. In deze publicatie zijn alle 

meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), registraties van discriminatie-incidenten door de politie en 

verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens in de politie-eenheid Zeeland-West- 

Brabant samengebracht. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de geregistreerde discriminatie-incidenten. 

Deze monitor is samengesteld door antidiscriminatievoorzieningen RADAR en ADB Zeeland in samenwerking met 

de politie Zeeland-West-Brabant.

Uit de monitor komt naar voren dat het aantal meldingen en registraties van discriminatie-incidenten is gedaald.

De meldpunten in Zeeland-West-Brabant hebben 249 meldingen van discriminatie ontvangen, een daling van 1496 

ten opzichte van 2016 (289 meldingen). Landelijk nam het aantal meldingen af met 1,596. De politie registreerde 

265 discriminatie-incidenten (298 in 2016), een daling van 1196. Landelijk nam het aantal politieregistraties af met 

2096. Bij de meldpunten kwamen de meeste meldingen binnen uit Tilburg (55), gevolgd door Breda (49). In de 

provincie Zeeland waren het Middelburg (20) en Goes (18) waarop de meeste meldingen betrekking hadden. Ook 

in de politiecijfers gaan de meeste registraties over Tilburg (52) en Breda (39). In Zeeland zijn dit Goes (15) en 

Terneuzen (13).

De arbeidsmarkt was net als voorgaande járen het maatschappelijk terrein waarover de meldpunten de meeste 

meldingen ontvingen, gevolgd door collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening. De politie 

registreerde, net als voorgaande járen, vooral incidenten in de directe woonomgeving en op de openbare weg. De 

meeste burgers die zich tot een ADV wendden, meldden omstreden behandeling, zoals afwijzing bij sollicitaties, 

weigering in de horeca of beperkte toegankelijkheid van openbare voorzieningen. Ook vijandige bejegening, zoals 

pesterijen en schelden, kwam veel voor. Bij de politie werden in 2017 aanzienlijk meer incidenten met bedreiging 

en geweld geregistreerd dan in voorgaande járen. De oorzaak hiervan is niet bekend.
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Het aantal inwoners met een beperking dat melding maakte van discriminatie, is landelijk met ruim 400A 
toegenomen. Ook in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant ontvingen meldpunten meer meldingen van 

bewoners met een beperking. Handicap/ chronische ziekte is de meest gemelde discriminatiegrond, na 

huidskleur/afkomst. Sinds 14 juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap van kracht waarna ook de Wet gelijke behandeling werd uitgebreid. Ook openbare gebouwen, winkels en 

websites dienen nu toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Dit brengt ook verplichtingen mee voor 

gemeenten. De Tweede Kamer heeft bepaald dat gemeenten periodiek één integraal plan moeten maken voor de 

lokale uitvoering van het VN-verdrag. Dit plan betreft het gehele sociale domein (Wmo 2015, Participatiewet en de 

Jeugdwet) en wordt in de wandelgangen ook wel de 'lokale inclusie agenda' genoemd.

Onze aanbeveling is om een inventarisatie te maken van de toegankelijkheid van uw gemeente en om op basis 

daarvan een plan van aanpak vast te stellen. Betrekt u daarbij vooral de ervaringsdeskundigen, de mensen met een 

beperking of organisaties die hen vertegenwoordigen. Naast toegankelijkheid van onder andere openbare 

gebouwen, winkels en ook websites, dient breder gekeken te worden naar de arbeidsmarkt, onderwijs, zorg, in de 

sport, op het vlak van huisvesting en in de horeca. Wij wijzen u hierbij graag op een nuttig document van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), genaamd 'Bouwstenen om te werken aan een inclusieve 

gemeente'. In dit document vindt u een overzicht van instrumenten die een gemeente lokaal kan inzetten om te 

werken aan een inclusieve samenleving. Verder wijzen wij ook graag op het feit dat de VNG recentelijk het 

'Koplopersproject VN-Verdrag' is gestart. Hiervoor worden 25 gemeenten gezocht die voorop lopen bij de invulling 

van het VN-Verdrag Handicap.

In 2017 zien we in zowel de ADV-cijfers als de cijfers van de politie dat het aantal meldingen uit uw gemeente is 

toegenomen. Wij adviseren de gemeente om de politie te vragen om een specifieke analyse van deze casuïstiek. 

Vervolgens kan de gemeente, samen met politie en RADAR bekijken of en zo ja welke aanknopingspunten voor 

aanvullende acties en maatregelen voor de hand liggen.

Tenslotte attenderen wij u op het volgende. Op de nu aan u beschikbaar gestelde publicatie rust een embargo tot 
26 april 2018. Op die dag wordt het landelijke rapport Discriminatiecijfers 2017, met discriminatiegegevens van 

politie, de ADV's en het College voor de Rechten van de Mens door de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer aangeboden. Dat valt samen met het moment waarop de rapporten op 

eenheidsniveau, zoals het rapport dat u nu ontvangt, openbaar worden gemaakt.

Vanzelfsprekend zijn wij tot nadere toelichting bereid. 
Met hoogachting en vriendelijke groet,
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