
Toelichting bij de rapportage discriminatiecijfers 2009 

In de bijlage vindt u twee versies van het overzicht van het aantal klachten en/of meldingen van 

discriminatie betreffende uw gemeente in het jaar 2009. Het eerste overzicht heeft als basis het 

format dat bij Ministeriele regeling is vastgesteld door de Minister van BZK (gepubliceerd in de 

Staatscourant van 19 januari 2010). Die regeling bepaalt dat de Minister gemeenten verplicht om 

jaarlijks voor 1 april verslag uit te brengen over discriminerende voorvallen in het voorafgaande 

jaar. Dit overzicht kan zo worden verstuurd naar BZK waarmee uw gemeente voldoet aan de 

wettelijke verplichting1.  

Het format van BZK heeft de ‘woonplaats van de melder’ als uitgangspunt. In het eerste overzicht 

vindt u dus de discriminatievoorvallen die door inwoners van uw gemeente zijn gemeld. In onze 

visie geeft dit echter een beperkt beeld van wat zich in de werkelijkheid aan 

discriminatievoorvallen voordoet in een gemeente. Het is namelijk niet uitgesloten dat inwoners 

van andere gemeenten binnen de grenzen van uw gemeente met discriminatie worden 

geconfronteerd. Zo worden bijvoorbeeld horecagelegenheden en winkels van gemeenten met een 

regiofunctie ook bezocht door inwoners van andere gemeenten. Ook de arbeidsmarkt is bij uitstek 

een terrein waar discriminatie de gemeentegrenzen overstijgt.   

Het tweede overzicht doet recht aan deze meer complexe werkelijkheid. In de eerste kolom zijn 

alle discriminatievoorvallen weergegeven die over uw gemeente bekend zijn. Deze klachten zijn 

gemeld door inwoners van willekeurig welke gemeente. In de tweede kolom zijn de klachten 

opgenomen waarvan de melder en/of het slachtoffer woonachtig is in uw gemeente, maar waarvan 

het voorval buiten uw gemeente plaatsvond.  

Bij gemeenten met enkele data levert dit geen of nauwelijks verschillende overzichten op. Voor 

gemeenten met meer data levert dit wel relevante aanvullende informatie. Daar dient dit 

‘voorvallenoverzicht’ het doel en belang van inzicht en interventie op gemeenteniveau. Het 

‘inwoneroverzicht’ is incompleet en biedt veel minder duidelijkheid over alles wat er gebeurt in 

een gemeente. Onderstaand voorbeeld illustreert concreet waarom RADAR ervoor kiest u naast de 

wettelijk verplichte rapportage dit voorvallenoverzicht aan te bieden: 

Een burgemeester wil graag weten of er horecadiscriminatie plaats vindt in zijn of haar gemeente 

en bij welke discotheken daarvan mogelijk sprake is. Het onderscheid of de geweigerde personen 

wel of geen inwoner van de gemeente zijn is niet relevant, dat is alleen het totale aantal 

weigeringen aan de deur. Op basis van deze gegevens beschouwt de burgemeester de 

horecavergunningen en het toezicht op de veiligheid en openbare orde. 

Het voordeel van de twee afzonderlijke rapportages is dat u: 

a) met het eerste, inwonergerelateerde overzicht kunt voldoen aan de wettelijke verplichting 

jegens het Ministerie van BZK en u een volledig overzicht heeft van wat inwoners in uw 

gemeente aan discriminatie hebben gemeld; 

b) met het tweede overzicht een zo volledig mogelijk beeld heeft van alle voorvallen die zich 

binnen de gemeentegrenzen hebben afgespeeld. Dit overzicht sluit beter aan bij de 

informatiebehoefte van lokale bestuurders en leent zich er voor om interventies op te 

baseren en om na verloop van tijd het effect van interventies te evalueren. 

 

Rotterdam, 26 februari 2010 

                                            
1 De verplichting geldt met ingang van april 2011. Bij wijze van pilot voorzien wij u dit jaar al van 
de twee rapportages.  


