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De Monitor Discriminatie Haaglanden & Hollands Midden 2020 is opgesteld door Stichting iDb en 

bevat eveneens de registratiegegevens die door de politie-eenheid Den Haag, de ADV Den Haag 

Meldt en het College voor de Rechten van de Mens zijn verstrekt. De monitor verschijnt gelijktijdig 

met andere regionale rapporten en het landelijk rapport Discriminatiecijfers in 2020. Het landelijk 

rapport en alle regionale rapporten zijn te vinden op de website van de landelijke vereniging van 

de ADV’s www.discriminatie.nl.

De gegevens in deze monitor worden nader uitgewerkt in de jaarverslagen die afzonderlijk aan de 

gemeenten zullen worden uitgebracht. In de betreffende jaarverslagen wordt ook verantwoor-

ding afgelegd over de activiteiten die in het kader van het flankerend aanbod zijn uitgevoerd.

Het recht op gelijke behandeling vormt één van de pijlers 
van het maatschappelijk verkeer tussen burgers onderling en 
tussen burgers en de overheid. De bescherming van burgers 
tegen discriminatie is noodzakelijk voor het functioneren en 
het beschermen van de rechtsstaat, de sociale samenhang en 
de onderlinge maatschappelijke verhouding.

UIT: 
Memorie van toelichting 

Wet gemeentelijke anti-

discriminatievoorzieningen, 

mei 2008.



MONITOR  DISCRIMINATIE 2020    HAAGLANDEN & HOLLANDS MIDDEN

IN
H
O
U
D

INHOUD

Voorwoord 5

1 De context  6
1.1 Klacht- en incidentregistraties 6
1.2  Meldingen en klachten bij een antidiscriminatievoorziening (ADV) 6
1.3 Incidenten geregistreerd door de politie 7
1.4 Verzoeken om een oordeel bij het College voor  

de Rechten van de Mens  8
1.5 Juridisch getoetste situaties 8

2 De geregistreerde klachten,  meldingen en  
eigen waar nemingen in Haaglanden en  Hollands Midden 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Verzoeken om een oordeel door het College voor  

de Rechten van de Mens 10
2.3 Registratie van signalen en eigen waarnemingen 11
2.4 Gemeenten met relatief hoog aantal incidenten en  

voorvallen per 1.000 inwoners 12

3 De door de ADV’s geregistreerde klachten en meldingen 14
3.1 Vergelijking met de landelijke cijfers  14
3.2 De discriminatiegronden 15
3.4 De maatschappelijke terreinen 16
3.5 De wijze van discriminatie 17
3.6 De opvang en afwikkeling van de  

geregistreerde klachten en meldingen 18

4 Incidenten en voorvallen die door de Politie zijn geregistreerd 19
4.1 Inleiding 19
4.2 De discriminatiegronden in Haaglanden en  Hollands Midden 19
4.3 De wijze van discriminatie  20

5 Aandachtspunten een  aanknopingspunten 21
5.1 Waarom sommige personen niet melden 21
5.2 Meer aandacht voor actief burgerschap en het sociaal kapitaal  22
5.3 Een pleidooi voor versterking van de  strafrechtelijke keten  23
5.4 Het project Concipiëren, Consulteren en Toepassen 24

Bijlagen 25



5

MONITOR  DISCRIMINATIE 2020    HAAGLANDEN & HOLLANDS MIDDEN

VOORWOORD

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen  zoals de 
gevolgen van de maatregelen die moesten worden genomen om het  Coronavirus 
te bestrijden en door de indringende maatschappelijke discussie over racisme 
en discriminatie. Beide ontwikkelingen hebben grote invloed gehad op het werk 
dat de Antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) in 2020 moesten verzetten om 
meldingen en klachten over discriminatie op te opvangen en op een adequate 
wijze te behandelen.

Er is veel werk verzet om burgers te overtuigen dat een duidelijke streep wordt 
getrokken tegen discriminatie en dat burgers die daarmee worden geconfron-
teerd ongeconditioneerd beroep kunnen doen op de ADV’s, de Politie en anderen 
binnen de keten die van belang zijn voor een tijdige en effectieve bestrijding van 
discriminatie.

De inhoud van deze monitor verschaft inzicht in de aard en omvang van de 
 incidenten en voorvallen met een discriminatoir karakter die door Stichting iDb, 
Den Haag Meldt en de Politie-eenheid Den Haag zijn geregistreerd. Er wordt ook 
informatie verschaft over verzoeken om een oordeel die door inwoners uit de 
regio’s Haaglanden en Hollands Midden waren gericht aan het College voor de 
Rechten van de Mens.

Ik dank Edgar Polak, senior klachtbehandelaar bij Stichting iDb, en Hanna 
 Nierstrasz, onderzoeker bij Den Haag Meldt, voor hun bijdrage aan de monitor. 
Saskia van Bon en Bauke Fiere van Art.1 worden bedankt voor de ter beschikking 
gestelde cijfers

Den Haag, 23 juni 2021

Atlin D.R. Sandvliet, directeur Stichting iDb
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DE CONTEXT 

1.1 KLACHT- EN INCIDENTREGISTRATIES

In Nederland zijn er diverse officiële instanties die de taak hebben om mel-
dingen, klachten, incidenten of zaken van discriminatie te registreren, zoals 
de Politie, het Openbaar Ministerie (OM), het College voor de Rechten van de 
Mens, antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en Meldpunt Internet Discrimi-
natie (MiND). Daarnaast zijn er belangenorganisaties die discriminatieklachten 
 registreren, zoals COC, Transgender Netwerk Nederland en CIDI. Discriminatie 
wordt ook geregistreerd door meer generieke klachtinstanties zoals de Nationale 
Ombudsman en klachtcommissies van instellingen. 

In dit rapport zijn klacht- en incidentregistraties opgenomen die betrekking heb-
ben op de regio’s Haaglanden en Hollands Midden. De klachten en incidenten zijn 
opgevangen en geregistreerd door de politie-eenheid Den Haag, Stichting iDb en 
Den Haag Meldt, de ADV die de wettelijke taken op het gebied van discriminatie-
bestrijding uitvoert voor de gemeente Den Haag. Ook de verzoeken van inwoners 
uit de beide regio’s aan het College voor de Rechten van de Mens om een oordeel 
uit te spreken over ervaren discriminatie, zijn opgenomen in deze monitor.

Bij het interpreteren van de cijfers is het van belang om rekening te houden met 
het feit, dat gegevens van instanties die klacht- en incidentregistraties over dis-
criminatie bijhouden niet gelijksoortig zijn. Hierdoor kunnen de cijfers niet bij 
elkaar worden opgeteld. Instanties hebben verschillende uitgangspunten,  taken 
en procedures en hun registraties zijn hierop ingericht. Dit betekent dat zij an-
dere typen situaties registreren en andere categorieën hanteren in hun regis-
tratiesystemen. Daarnaast zijn er verschillen tussen de gebruikte definities van 
bepaalde termen en tussen registratieprotocollen. De informatie uit de verschil-
lende hier gebruikte bronnen dient daarom als complementair te worden gezien.

1.2  MELDINGEN EN KLACHTEN BIJ EEN ANTIDISCRIMINATIE-
VOORZIENING (ADV)

Mensen die discriminatie hebben ervaren of waargenomen kunnen hiervan melding 
maken of een klacht indienen bij een ADV. Sinds de introductie van de Wet Ge-
meentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (Wga) in 2009 dient elke gemeente zijn 
burgers toegang te bieden tot een onafhankelijke ADV en de ontvangen meldingen 
jaarlijks te rapporteren aan de Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. 

Meldingen en klachten bij ADV’s betreffen allerlei discriminatiegronden. Daarbij 
kan het zowel om gronden gaan die wettelijk zijn vastgelegd in het strafrecht 
of de gelijke behandelingswetgeving (bijvoorbeeld ras of seksuele gerichtheid), 
als om gronden die 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 personen is gericht, zoals een artikel in de media of een regeling die 
voor een bepaalde groep nadelig uitpakt. Bij de registratie van meldingen en 
klachten bij ADV’s staat het perspectief van de melder centraal. Van de gere-
gistreerde meldingen en klachten bij een ADV is niet per definitie juridisch of 
objectief aangetoond dat er sprake was van discriminatie.

1
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Alle klachten en meldingen worden geregistreerd, tenzij onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn of de melding geen betrekking heeft op (ervaren) discriminatie. 
Klachten en meldingen bij Stichting iDb en Den Haag Meldt zijn in dit rapport 
opgeteld en onder de verzamelnaam ‘meldingen’ gebruikt in tabellen en gra-
fieken. Stichting iDb screent ook personeelsadvertenties op mogelijke discrimi-
natie op grond van leeftijd of geslacht. Indien een dergelijke advertentie discri-
minerende eisen bevat, wordt dit geregistreerd en vervolgacties ondernomen, 
 zoals het informeren van de adverteerder over het discriminatoir karakter van 
de  advertentie en het bieden van handreikingen om het gesignaleerde probleem 
op te lossen. Uit ervaring blijkt dat deze interventie positief wordt gewaardeerd. 

In de periode tot 2020 is veel tijd geïnvesteerd in eigen waarnemingen en de 
daaruit voortvloeiende vervolgstappen. Vanwege de forse stijging van het aan-
tal klachten kon Stichting iDb in 2020 nauwelijks capaciteit vrijmaken voor dit 
onder deel van het werk. Vanwege het zeer beperkt aantal eigen waarnemingen in 
2020 zal in deze monitor niet daarover worden gerapporteerd.

1.3 INCIDENTEN GEREGISTREERD DOOR DE POLITIE

Discriminatie kan strafbaar zijn. In het strafrecht komt discriminatie op twee 
manieren voor: enerzijds zijn er de specifieke discriminatieartikelen, waarin dis-
criminatoire uitlatingen (137c t/m e Sr) en discriminerende uitsluiting strafbaar 
zijn gesteld (137g en 429quater Sr). Anderzijds kan er bij commune (‘gewone’) 
delicten (zoals mishandeling, brandstichting of bedreiging) sprake zijn van een 
discriminatoir aspect. Een mishandeling of brandstichting kan bijvoorbeeld ge-
pleegd zijn met een discriminatoir motief.

Slachtoffers, getuigen of mensen die weet hebben van een incident waarbij dis-
criminatie in het spel was, kunnen hiervan melding of aangifte doen bij de poli-
tie. Ook kunnen politiefunctionarissen uit eigen beweging proces-verbaal opma-
ken, wanneer zij getuige of zelf slachtoffer van discriminatie zijn. 

Alle meldingen en aangiften die de politie ontvangt en die mogelijk discriminatie 
betreffen, zoals vastgelegd in het strafrecht, worden in principe geregistreerd. 
De Aanwijzing Discriminatie van het Openbaar Ministerie verplicht de politie 
bovendien om alert te zijn op eventuele discriminatoire aspecten bij  commune 
delicten en ook deze te registreren.1 Politieagenten registreren meldingen en 
aangiften in het bedrijfsprocessensysteem BVH. 

Sinds 2014 doorzoekt de Nationale Politie de BVH landelijk naar incidenten met 
een (mogelijk) discriminatoir karakter, zodat hierover gerapporteerd kan wor-
den. Dit wordt gedaan met behulp van een zoekprogramma dat, aan de hand 
van een query (zoekopdracht), mogelijk relevante aangiften en meldingen uit de 
BVH haalt. Materiedeskundigen van de Nationale Politie screenen het resultaat 
van deze query, om het kaf van het koren te scheiden. Niet elke zaak die met de 
query wordt gevonden heeft namelijk daadwerkelijk met discriminatie te maken. 
De discriminatiezaken worden door de materiedeskundigen van aanvullende in-
formatie voorzien over de discriminatiegrond, de wijze van discriminatie en of 
het doelwit een werknemer met een publieke functie betrof. In 2016 zijn ten op-
zichte van 2015 enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo was er over de incidenten 
van 2015 nog geen locatie bekend. In 2019 is de locatie van incidenten niet meer 
geregistreerd, evenals of het incident betrekking had op werknemers met een 
publieke taak. 

1  Openbaar Ministerie (2007, 
2011) Aanwijzing Discri-
minatie, zie: ww.om.nl/
algemene_onderdelen/uit-
gebreid_zoeken/@155214/
aanwijzing/.
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1.4 VERZOEKEN OM EEN OORDEEL BIJ HET COLLEGE VOOR DE 
RECHTEN VAN DE MENS 

Mensen die discriminatie hebben ervaren op school of bijvoorbeeld op hun werk, 
kunnen het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie  Gelijke 
Behandeling) verzoeken om een oordeel uit te spreken over de kwestie. Het 
 College is bevoegd om situaties te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. 
Dit betekent dat de situatie waarover een oordeel wordt gevraagd betrekking 
moet hebben op de discriminatieterreinen en -gronden die in deze wetgeving 
zijn opgenomen. Als het College de klacht mag behandelen wordt een onderzoek 
gestart, waarna een zitting volgt en het College uitspraak doet en bepaalt of er al 
dan niet sprake is van discriminatie (zie ook paragraaf 2 van deze bijlage). Soms 
komt het niet tot een zitting, bijvoorbeeld omdat er bemiddeling plaatsvindt of 
omdat een verzoeker het verzoek intrekt. Alle verzoeken die het College ontvangt 
worden geregistreerd. Het College rapporteert hierover in het jaarverslag. 

Overzichten van de instroom van verzoeken om een oordeel, die zijn ingediend 
door bewoners van gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Holland Mid-
den, en de daarbij door het College uitgesproken oordelen zijn door het College 
ter beschikking gesteld voor dit rapport. 

Stichting iDb is verantwoordelijk voor de interpretatie van de teksten over de 
regionale registraties.

1.5 JURIDISCH GETOETSTE SITUATIES

Een klein deel van alle discriminatie-ervaringen die ergens zijn gemeld wordt 
juridisch getoetst. Dat wil zeggen dat door een bevoegde instantie wordt vastge-
steld of discriminatie in juridische zin heeft plaatsgevonden. In Nederland is het 
College voor de Rechten van de Mens bevoegd om te toetsen of er sprake is van 
wettelijk verboden onderscheid op basis van de gelijkebehandelingswetgeving. 
In zijn jaarverslag rapporteert het College over de oordelen die in het voorlig-
gende jaar zijn uitgesproken. Ten behoeve van dit rapport heeft het College een 
overzicht beschikbaar gesteld van uitgesproken oordelen waarbij de verzoekers 
inwoners van gemeenten binnen de regio’s Haaglanden en Hollands Midden zijn. 

Ook rechters kunnen zaken toetsen aan de gelijkebehandelingswetgeving of het 
strafrecht en beoordelen of discriminatie in juridische zin heeft plaatsgevonden. 
Gegevens hierover zijn vooralsnog echter niet regionaal beschikbaar.
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DE GEREGISTREERDE KLACHTEN EN 
 MELDINGEN IN HAAGLANDEN EN 
 HOLLANDS MIDDEN

2.1 INLEIDING

De cijfers die betrekking hebben op 2020 zijn sterk beïnvloed door incidenten 
en voorvallen die een aanjagende werking hadden op de brede maatschappelij-
ke discussie over racisme en discriminatie. Begin februari werd het carnavals-
lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ door Radio 10 uitgezonden. De tekst van 
het lied, waarin op een stigmatiserende en discriminerende wijze het verband 
werd gelegd tussen Chinese afkomst en het virus, en andere incidenten die in die 
 periode vooral gericht waren tegen personen met een Oost-Aziatische achter-
grond, hebben geleid tot grote verontwaardiging binnen de Nederlandse samen-
leving. De acties die daarop volgden maakten duidelijk dat burgers van Chinese 
afkomst een duidelijke lijn hebben getrokken tegen negatieve associaties en dis-
criminatie en dat men daarbij kon rekenen op steun van anderen, waaronder de 
ADV’s. Deze bewustwording heeft in 2020 geleid tot een toegenomen bereidheid 
om ervaren en gesignaleerde discriminatie te melden.

De maatschappelijke discussie over de ontwrichtende werking van racisme en 
discriminatie op de samenleving als geheel en binnen verschillende levens-
domeinen van individuele burgers is ook sterk beïnvloed door een voorval dat 
zich op 25 mei 2020 heeft voorgedaan in Verenigde Staten van Amerika, in 
 Minneapolis in de staat Minnesota. Op de betreffende dag kwam een burger van 
Afro Amerikaanse afkomst om het leven door politiegeweld. Omdat dit brute op-
treden binnen het patroon paste van politiegeweld tegen Zwarte Amerikanen, 
leidde het voorval zowel binnen de Verenigde Staten als in andere landen tot 
hevige protesten en grote manifestaties. 

Ook de toeslagenaffaire, waarbij grote groepen ouders door de Belastingdienst 
zijn gestigmatiseerd en onrechtvaardig zijn behandeld, trok de aandacht van 
 allen die zich inzetten voor gelijke behandeling. Het feit dat de overheid en daar-
aan gelieerde instanties en instituties jarenlang burgers vanwege hun afkomst 
of een andere grond onrechtvaardig kon behandelen en debet was aan grote 
problemen voor de betreffende ouders binnen verschillende levensdomeinen, 
maakte veel los binnen de samenleving. Het kabinet heeft in een brief aan de 
Tweede Kamer aangekondigd dat het nodige zal worden gedaan om de veroor-
zaakte problemen op te lossen en om het vertrouwen van burgers in de overheid 
en daaraan gelieerde instanties en instituties te herstellen.

De impact van de maatschappelijke discussie over racisme en discriminatie en de 
toegenomen bewustwording hebben geleid tot een forse toename van het aantal 
meldingen en aangiften tegen discriminatie. Op het landelijk niveau nam het 
aantal aangiften bij de Politie toe met 12%, van 5.487 naar 6.141 aangiften. Bij de 
ADV’s ging het om een toename die beduidend hoger was, namelijk 25%. In 2019 
registreerden de ADV’s 4.382 incidenten en voorvallen en in 2020 een totaal van 
5.477. Dit aantal was exclusief de 4.098 meldingen die betrekking hadden op het 
eerder genoemd carnavalslied. Als het totaal van de betreffende meldingen en 
klachten wordt meegeteld, dan komt het totaal van het werk dat de ADV’s heb-
ben moeten verzetten neer op 9.575 meldingen en klachten.

2
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De gegevens die betrekking hebben op de situatie in de regio’s Haaglanden en 
Hollands Midden zijn opgenomen in tabel 1.

Hoewel de meldingen en klachten die betrekking hebben op het carnavalslied 
overeenkomen met 53% van alle incidenten en voorvallen die in 2020 werden 
geregistreerd, zullen de betreffende meldingen en klachten hierna niet worden 
betrokken bij het verwerken en analyseren van de reguliere meldingen. Door 
de grote omvang van de betreffende meldingen en klachten zou een vertekend 
beeld kunnen ontstaan ten opzichte van de voorgaande jaren. 

Een nadere kijk om de wijze waarop de betreffende 636 meldingen en klachten 
zijn binnengekomen, opgevangen en behandeld, toont het volgende:

	■ 44% van de meldingen en klachten waren afkomstig van inwoners van Den 
Haag, een gemeente met een relatief grote en actieve Chinese gemeenschap;

	■ 6% van de meldingen en klachten waren afkomstig van inwoners van Pijnacker- 
Nootdorp terwijl het inwonertal van deze gemeente overeenkomt met slechts 3% 
van de totale populatie van Haaglanden en Hollands Midden;

	■ bij al deze meldingen en klachten ging het om discriminatie op grond van her-
komst/ras en de discriminatiewijze vijandige bejegening;

	■ veel melders hebben te kennen gegeven dat de brede steun en de ervaren solida-
riteit uit de samenleving als zeer positief werd ervaren en dat men doordrongen 
is van het feit dat het melden van discriminatie zal bijdragen aan beter inzicht in 
de aard en omvang van (alledaagse) discriminatie die tot nu toe werd verzwegen.

2.2 VERZOEKEN OM EEN OORDEEL DOOR HET COLLEGE VOOR 
DE RECHTEN VAN DE MENS

Ook bij de verzoeken aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM) was in 
2020 sprake van een sterke toename ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 
hebben in totaal 75 personen uit Haaglanden en Hollands Midden een verzoek 
om een oordeel gedaan bij het CRM. Zes op de tien verzoeken hadden betrekking 
op de gronden handicap/chronische en ras. De toename van het aantal verzoeken 
om een oordeel over ervaren discriminatie op grond van ras was opmerkelijk: in 
2019 ging het nog om 10 verzoeken en in 2020 om 22. Het aantal verzoeken om 
een oordeel over ervaren discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte 
is vanaf 2016 toegenomen: in 2016 ging het nog om 11 verzoeken aan het CRM 
en in de achterliggende periode is het aantal verder gestegen naar 23 in 2020. 

TABEL 1: HET AANTAL KLACHTEN, MELDINGEN EN REGISTRATIES VAN DISCRIMINATIE 

DOOR DE ADV’S GEREGISTREERDE KLACHTEN EN MELDINGEN2 1.210   437

DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE INCIDENTEN EN VOORVALLEN   728  698

INSTROOM VAN VERZOEKEN OM EEN OORDEEL DOOR HET COLLEGE VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 75 63

2020 2019

2 De klachten en meldingen, die 
door de ADV’s zijn geregistreerd, 
zijn inclusief de meldingen en 
klachten die betrekking hadden 
op het carnavalslied. 
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TABEL 2: VERZOEKEN OM EEN OORDEEL DOOR HET COLLEGE VOOR DE 
 RECHTEN VAN DE MENS, IN 2020 EN 2019

DISCRIMINATIEGROND

GESLACHT 11 12

GODSDIENST 2 4

HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE 23 20

LEEFTIJD 2 6

NATIONALITEIT 8 2

POLITIEKE OVERTUIGING 2 2

RAS 22 10

SEKSUELE GERICHTHEID/IDENTITEIT 1

OVERIGE 

GROND ONBEKEND 5 2

TOTAAL 75 63

In 2020 had 44% van de 75 verzoeken betrekking op het terrein goederen en 
diensten en 41% op het terrein arbeidsmarkt. Dit maatschappelijk terrein is on-
derscheiden in werving en selectie (9 verzoeken in 2020), aanstelling (2 verzoe-
ken), beëindiging arbeidsrelatie (7 verzoeken), arbeidsvoorwaarden (4 verzoe-
ken) en arbeidsomstandigheden (9 verzoeken).

Door de discriminatiegrond te koppelen aan het maatschappelijk terrein waarop 
discriminatie werd ervaren, kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

	■ van de 33 verzoeken in 2020 om een oordeel over discriminatie op het terrein 
van goederen en diensten hadden 13 betrekking op discriminatie op grond van 
ras en bij 10 ging het om discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte;

	■ beëindiging arbeidsrelatie en arbeidsomstandigheden waren, naast goederen en 
diensten, de meest voorkomende terreinen bij verzoeken die, op grond van han-
dicap/chronische ziekte, aan het CRM werden voorgelegd.

2.3 REGISTRATIE VAN SIGNALEN EN EIGEN WAARNEMINGEN

Omdat de registratiegegevens van de Politie, de ADV’s en het College voor de 
Rechten van de Mens, vanwege belemmerende factoren zoals de lage meldings-
bereidheid en onbekendheid van de ADV’s, slechts een indicatie geven van de 
aard en omvang van discriminatie, ontplooit Stichting iDb verschillende initia-
tieven om de informatiepositie te verbeteren. Daartoe behoort de inzet die wordt 
geleverd om het melden van discriminatie en de eerste opvang zo dicht mogelijk 
bij de burgers te organiseren. Bij dergelijke initiatieven wordt de eerste opvang 
verzorgd door professionals en vrijwilligers. Door de trainingen die door Stich-
ting iDb worden verzorgd beschikken de betreffende professionals en vrijwilli-
gers over kennis en vaardigheden die hen in staat stelt om relevante informatie 
te verstrekken, een luisterend oor te bieden en de melder te ondersteunen om de 
vraag te verhelderen. Deze betekenisvolle invulling van de eerste opvang en de 
mogelijkheid om de melder door te verwijzen naar Stichting iDb, vergroten de 
toegankelijkheid van de ADV. 

2020 2019
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In gevallen waarbij de eerste opvang toereikend is en doorwijzing naar  Stichting 
iDb niet nodig is, wordt de informatie ingebracht tijdens signalerings- en af-
stemmingsoverleggen die met samenwerkingspartners worden gevoerd. Door 
deze informele informatiebronnen te ontsluiten en toe te voegen aan de regis-
tratiegegevens van de ADV en de Politie, werkt Stichting iDb verder aan verster-
king van de informatiepositie.

Een ander initiatief dat wordt ontplooid om discriminatiefeiten inzichtelijk te 
maken die anders buiten het beeld blijven betreft het screenen van personeels-
advertenties, reclame-uitingen, mediaberichten en andere vindplaatsen 
op  mogelijke discriminatie. Uit ervaring blijkt dat de vervolgacties die, na de 
 screening worden ondernomen, zoals het signaleren van het discriminatoir 
 karakter en het bieden van handreikingen om het gesignaleerd probleem op te 
lossen, doorgaans positief worden gewaardeerd. Vanwege de extra inzet die in 
2020 moest worden geleverd om de grote druk op de klachtbehandeling op te 
vangen, heeft de organisatie in 2020 onvoldoende capaciteit kunnen vrijmaken 
ten behoeve van de eigen waarnemingen.

In 2019 had Stichting iDb naar aanleiding van 107 eigen waarnemingen actie 
ondernomen en, waar nodig, informatie verstrekt en geadviseerd. Vanwege de 
netgenoemde capaciteitsproblemen is het aantal eigen waarnemingen in 2020 
beperkt gebleven tot 9. 

2.4 GEMEENTEN MET EEN RELATIEF HOOG AANTAL 
 INCIDENTEN EN VOORVALLEN PER 1.000 INWONERS

Uit de registratiegegevens van de Politie en de ADV’s die betrekking hebben op 
de gemeenten in Haaglanden en Hollands Midden blijkt dat in 2020 gemiddeld 
0,68 meldingen en klachten per 1.000 inwoners zijn geregistreerd. Het aantal 
incidenten en voorvallen dat per gemeente wordt gemeld kan worden beïnvloed 
door verschillende factoren, zowel positieve als negatieve. Een gemeente die bij-
voorbeeld relatief hoog scoort kan juist op het gebied van discriminatiebestrij-
ding positief uit de bus komen omdat er extra wordt geïnvesteerd om de toegan-
kelijkheid en bekendheid van de ADV te bevorderen of omdat burgers vertrouwen 
hebben in het beleid van hun gemeente op het gebied van non-discriminatie 
en inclusie en daardoor geloven dat het melden van ervaren en gesignaleerde 
discriminatie zin heeft. Een grote meldingsbereidheid verschaft immers beter 
inzicht in de aard en omvang van discriminatie en stelt de gemeente daarnaast 
in staat om gepaste maatregelen te nemen.

Bij een gemeente die relatief minder meldingen per 1.000 inwoners kent kan het 
tegendeel, namelijk geen uitgesproken en uitgedragen antidiscriminatiebeleid 
en geen voorwaardenscheppend beleid voor een adequaat functionerende ADV, 
van toepassing zijn. Als er vanwege de ontoereikende financiering onvoldoende 
kan worden ingezet op vergroting van de bekendheid en toegankelijkheid van de 
ADV, dan ligt het voor te hand dat de onbekendheid van de ADV en een niet uit-
gesproken en uitgedragen gemeentelijk antidiscriminatiebeleid zullen leiden tot 
een lage meldingsbereidheid onder de inwoners van betreffende  steden. Binnen 
Haaglanden en Hollands Midden zijn enkele gemeenten die tot deze categorie 
behoren.



13

MONITOR  DISCRIMINATIE 2020    HAAGLANDEN & HOLLANDS MIDDEN

FIGUUR 1: TIEN GEMEENTEN MET HET HOOGSTE AANTAL DOOR DE ADV’S EN 
POLITIE GEREGISTREERDE INCIDENTEN EN  VOORVALLEN IN 2020, 
PER 1.000 INWONERS 

Volgens Stichting iDb bieden zowel een hoge score als een lage score op de lijst 
aanknopingspunten voor de volgende stappen:

	■ verkennend onderzoek naar factoren die de meldingsbereidheid hebben bevor-
derd, belemmeren of kunnen bevorderen;

	■ inzichtelijk maken dat melden wel zin heeft, bijvoorbeeld door nieuwsfeiten te 
creëren die de meerwaarde van het melden tot uitdrukking brengen en inzicht 
geven in wat nodig is om (gevoelens van) onveiligheid te bestrijden en non-dis-
criminatie en inclusie te bevorderen;

	■ het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid nadrukkelijk verbinden met speerpunten 
van het lokaal beleid op het gebied van sociale veiligheid, participatie en inclusie 
waardoor ook maatschappelijke effecten op genoemde terreinen als meerwaarde 
van discriminatiebestrijding kunnen worden vertaald.
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DE DOOR DE ADV’S GEREGISTREERDE 
KLACHTEN EN MELDINGEN

3.1 VERGELIJKING MET DE LANDELIJKE CIJFERS 

De forse stijging op het landelijk niveau was in 2020 ook in de regio’s  Haaglanden 
en Hollands Midden waar te nemen. Het aantal meldingen en klachten dat de 
ADV’s landelijk opvingen en behandelden steeg tussen 2019 en 2020 met 25%. 
Dit percentage lag beduidend hoger binnen Haaglanden en Hollands Midden, 
namelijk op 35%. In Haaglanden en Hollands Midden was de forse stijging van 
het aantal meldingen en klachten vooral te merken bij de discriminatiegron-
den ras/herkomst, handicap/chronische ziekte en nationaliteit. Op het landelijk 
 niveau was de stijging vooral te merken bij de discriminatiegronden herkomst/
ras (van 1.922 naar 2.842, 52% van het totaal in 2020), handicap/chronische 
ziekte (van 552 naar 810, 15% van het totaal in 2020) en bij godsdienst (279 naar 
391, 7% van het totaal in 2020). Bij de 391 meldingen en klachten over discrimi-
natie op grond van godsdienst ging het vooral om geregistreerde incidenten en 
voorvallen die gericht waren tegen moslims.

Qua verdeling naar discriminatiegrond zijn, voor wat betreft de cijfers van 2020, 
weinig verschillen te merken tussen de landelijke en regionale registraties. Er 
zijn lichte verschillen waarneembaar bij discriminatiegrond handicap/chroni-
sche ziekte (landelijk 15% van het totaal en in Haaglanden en Hollands Midden 
11% van het totaal) en bij godsdienst (landelijk 7% en in Haaglanden en Hollands 
Midden 5%).

Bij de maatschappelijke terreinen zijn wel significante verschillen waarneem-
baar, zoals bij de maatschappelijke terreinen media en reclame (11% van de 
registraties in Haaglanden en Hollands Midden tegenover 5% op het landelijk 
niveau) en openbare ruimte (11% van de registraties in Haaglanden en Hollands 
Midden tegenover 9% op het landelijk niveau). Er was sprake van een onder-
vertegenwoordiging in Haaglanden en Hollands Midden op de maatschappelijke 
terreinen collectieve voorzieningen (8% tegenover 13% op het landelijk niveau), 
arbeidsmarkt (18% in Haaglanden en Hollands Midden tegenover 20% op het 
landelijk niveau) en bij publieke/politieke opinie (2 % in Haaglanden en Hollands 
Midden tegenover 4% op het landelijk niveau).

Tussen 2019 en 2020 daalde het aantal meldingen en klachten bij de discri-
minatie gronden seksuele gerichtheid/identiteit en geslacht op het landelijk 
 niveau. Bij deze twee discriminatiegronden was er sprake van afname van zo-
wel het aantal als het percentage ten opzichte van het totaal: bij de eerst ge-
noemde grond was sprake van een daling van 377 naar 256 en bij de tweede 
grond van 515 naar 453.

3
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3.2 DE DISCRIMINATIEGRONDEN

Bij discriminatiegrond ras/herkomst was er ten opzichte van 2019 zowel in 
 kwalitatief als in relatief opzicht sprake van een forse stijging van het aantal 
meldingen en klachten. In 2019 kwamen de 224 meldingen en klachten over-
een met 49% van het totaal. De 321 meldingen en klachten die in 2020 werden 
opvangen en behandeld kwamen overeen met 52% van het totaal. Ook de regis-
tratiegegevens die betrekking hebben op discriminatie op grond van handicap/
chronische ziekte duiden op een forse stijging tussen 2019 en 2020. Er was  sprake 
van een stijging van 57%. Opmerkelijk is wel dat dit percentage beduidend lager 
lag dan het landelijke percentage van 15%: de 69 meldingen en klachten die in 
2020 werden geregistreerd komen overeen met 11 % van het totaal.

TABEL 3: DOOR DE ADV’S GEREGISTREERDE KLACHTEN EN MELDINGEN,  
NAAR DISCRIMINATIEGROND IN 2020 EN 2019 

DISCRIMINATIEGROND

ANTISEMITISME3 4 6

ARBEIDSCONTRACT 4 2

ARBEIDSDUUR 1 1

BURGERLIJKE STAAT 4 1

GESLACHT 52 53

GODSDIENST 29 25

HANDICAP/CHRONISCHE ZIEKTE 69 44

LEEFTIJD 34 28

LEVENSOVERTUIGING 6 2

NATIONALITEIT 19 9

POLITIEKE GEZINDHEID 2 1

RAS 321 224

SEKSUELE GERICHTHEID/IDENTITEIT 23 23

OVERIGE, NIET WETTELIJKE GROND 38 31

ONBEKEND 8 6

TOTAAL4 614 456

2020 2019

4 De ADV’s hebben in 2020 in totaal 
585 reguliere meldingen opgevan-
gen en behandeld. In dit overzicht 
ligt het totaal iets hoger omdat 
soms meerdere gronden van toe-
passing kunnen bij een zaak.

3 Antisemitische incidenten vallen 
juridisch gezien onder discrimina-
tie op grond van ras en/of onder 
discriminatie op grond van gods-
dienst. Omdat dit onderscheid bij 
de registratie lastig is te maken, is 
er voor gekozen om antisemitisme 
apart weer te geven.
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3.4 DE MAATSCHAPPELIJKE TERREINEN

Op grond van de cijfers die betrekking hebben op de ervaren en gesignaleer-
de discriminatie op de verschillende maatschappelijke terreinen kan een aantal 
conclusies worden getrokken, zoals :

	■ toename van spanningen of confrontaties binnen het maatschappelijk verkeer: 
deze aanname is gebaseerd op de gesignaleerde stijging van het aantal inciden-
ten en voorvallen binnen de openbare ruimte en in de buurt/wijk;

	■ burgers die, vanwege gezondheidsproblemen of sociaal economische positie 
kwetsbaar zijn, werden in 2020 sterk geconfronteerd met obstakels die hun par-
ticipatie binnen de samenleving belemmeren: zie onder andere de toename van 
het aantal registraties dat betrekking had op het maatschappelijke terrein com-
merciële dienstverlening;

	■ een verheviging van de maatschappelijke discussie over racisme en discrimina-
tie: deze discussie wordt vooral gevoerd via de sociale media en heeft, door alle 
hevigheid en verruwing, een aanjagende werking op negatief collectief gedrag en 
spanningen tussen bevolkingsgroepen.

TABEL 4: DOOR DE ADV’S GEREGISTREERDE KLACHTEN EN MELDINGEN,  
NAAR MAATSCHAPPELIJK TERREIN IN 2020 EN 2019

MAATSCHAPPELIJK TERREIN

ARBEIDSMARKT 106  104 

BUURT/WIJK 66   45

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 48   49

COMMERCIËLE DIENSTVERLENING 96   50

HORECA/AMUSEMENT 15   14

HUISVESTING 34   24

MEDIA EN RECLAME 66   23

ONDERWIJS 30   38

OPENBARE RUIMTE 64   17

POLITIE/OPENBAAR MINISTERIE/VREEMDELINGENDIENST 20   11

PRIVÉSFEER 8   4

PUBLIEKE/POLITIEKE OPINIE 10   32

SPORT EN RECREATIE 13   19

ONBEKEND 9 16

TOTAAL 585  446

2020 2019
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3.5 DE WIJZE VAN DISCRIMINATIE

In tabel 5 is een verdeling gemaakt naar de wijze waarop de ervaren en gesigna-
leerde discriminatie had plaatsgevonden. Uit de gegevens blijkt dat meer dan de 
helft (53% van het totaal) van de geregistreerde incidenten en voorvallen plaats-
vonden door omstreden behandeling. Omstreden behandeling was in 2019 wel-
iswaar ook de meest voorkomende wijze van discriminatie maar in 2020 werden 
ruim 100 meer incidenten en voorvallen als zodanig geregistreerd. De toena-
me was vooral te merken bij de corona-gerelateerde incidenten en voorvallen 
waarbij mensen bijvoorbeeld in winkels werden geweigerd omdat men vanwege 
medische aandoeningen geen mondkapje kon dragen of omdat personen bij een 
supermarkt, benzinestation of restaurant werden geweigerd vanwege hun hulp-
hond.

TABEL 5: DE WIJZE VAN DISCRIMINATIE 

WIJZE VAN DISCRIMINATIE 

BEDREIGING 9 9

GEWELD 15 6

OMSTREDEN BEHANDELING 322 217

VIJANDIGE BEJEGENING 249 206

OVERIGE/ONBEKEND 9 15

TOTAAL 604 453

Ook de vijandige bejegening is een punt van zorg. Deze wijze van discriminatie is 
niet los te zien van spanningen binnen de samenleving waarbij groepen bewust 
dan wel onbewust tegen elkaar worden uitgespeeld. Dat gebeurt door verliesge-
voelens onder Nederlanders van autochtone afkomst op het gebied van cultuur, 
identiteit en gemeenschapszin uit te lichten en deze gevoelens te wijten aan het 
overheidsbeleid en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen die andere groepen, 
zoals burgers met een migratieachtergrond en de lhbtqi gemeenschap zou be-
voordelen. Door dit beeld uit te dragen en uit te vergroten wordt het vuur aan-
gewakkerd dat leidt tot toename van vijandige bejegening en spanningen binnen 
de samenleving.

2020 2019
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3.6 DE OPVANG EN AFWIKKELING VAN DE GEREGISTREERDE 
KLACHTEN EN MELDINGEN

Het opvangen en behandelen van meldingen en klachten verloopt conform wet-
telijke eisen, protocollen die leden van de landelijke vereniging van de ADV’s 
(Discriminatie.nl) hanteren en volgens aanvullende kwaliteitscriteria van Stich-
ting iDb. De aanvullende kwaliteitscriteria zijn afgeleid van het dienstenmodel 
waarin het aanbod van de organisatie is gedefinieerd, genormeerd en geharmo-
niseerd. Per deeltraject is aangegeven waaraan de eerste opvang en het vervolg 
van de dienstverlening moeten voldoen.

In tabel 6 zijn de eigen waarnemingen en signalen die via signaleringspunten 
zijn binnengekomen niet opgenomen. Deze waarnemingen en signalen zullen 
wel aan de orde komen in de inhoudelijke jaarverslagen die aan de gemeenten 
zullen worden uitgebracht.

TABEL 6: DE DOOR DE ADV’S GEREGISTREERDE KLACHTEN EN MELDINGEN, 
NAAR DE WIJZE VAN OPVANG EN BEHANDELING5

WIJZE VAN BEHANDELING 
AANTAL IN % VAN 

TOTAAL

ADVIES EN INFORMATIE 615 50

ALLEEN REGISTRATIE 283 23

BEÏNVLOEDING BELEID 12 1

BEMIDDELING 277 23

BIJSTAAN IN PROCEDURES 4

DOORVERWIJZING 30 2

EIGEN ONDERZOEK 12 1

TOTAAL 1.233 100

Als de cijfers van 2020 en 2019 met elkaar worden vergeleken, dan blijkt dat de 
ADV’s extreem veel inzet hebben geleverd op het gebied van bemiddeling. Uit de 
gegevens van 2019 blijkt dat de ADV’s toen bij 21 zaken hebben bemiddeld. Dit 
kwam toen overeen met 5 % van de geregistreerde incidenten en voorvallen. In 
2020 is bij 277 zaken (bij 22% van het totaal) inzet geleverd om te bemiddelen.

2020
5 Inclusief de meldingen en klach-

ten die betrekking hebben op 
het carnavalslied en exclusief de 
inzet ten behoeve van de eigen 
waarnemingen en opgepakte 
signalen, die via signaleringspun-
ten en het project ‘De buurt is de 
plek’ zijn ingebracht. 
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INCIDENTEN EN VOORVALLEN DIE 
DOOR DE POLITIE ZIJN GEREGISTREERD

4.1 INLEIDING

Vanaf 2018 vertonen de registratiegegevens van de Politie een stijging van het 
aantal incidenten en voorvallen. Op het landelijke niveau steeg het aantal gere-
gistreerde incidenten en voorvallen van 5.487 naar 6.141,een stijging van 12%. 
De stijging tekende zich vooral af bij de discriminatiegronden herkomst/ras, 
seksuele gerichtheid/identiteit en godsdienst. In 2020 was bij 43% van de door 
de Politie geregistreerde incidenten en voorvallen sprake van discriminatie op 
grond van herkomst/ras. Bij ongeveer een derde, in dit geval 1.981, registreerde 
de Politie discriminatie op grond van seksuele gerichtheid/identiteit. Incidenten 
en voorvallen die als antisemitisch werden geregistreerd kwamen overeen met 
8% van het totaal.

4.2 DE DISCRIMINATIEGRONDEN IN HAAGLANDEN EN 
 HOLLANDS MIDDEN

De cijfers die inzicht verschaffen in de situatie binnen Haaglanden en Hollands 
Midden wijken op de volgende punten af van de landelijke cijfers:

	■ in 2020 zijn in Haaglanden en Hollands Midden relatief meer incidenten en 
voorvallen door de Politie geregistreerd dan op het landelijk niveau, 35% tegen-
over 32%;

	■ ook bij incidenten en voorvallen waarbij sprake was van antisemitisme werd in 
Haaglanden en Hollands Midden relatief meer geregistreerd dan op het landelijk 
niveau;

	■ bij de discriminatiegronden herkomst/ras en godsdienst werden daarentegen 
relatief minder incidenten en voorvallen in Haaglanden en Hollands Midden ge-
registreerd.

TABEL 7: DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE INCIDENTEN IN HAAGLANDEN EN 
HOLLANDS MIDDEN NAAR  DISCRIMINATIEGROND, IN 2020 EN 2019 

DISCRIMINATIEGROND

ANTISEMITISME6 95 177

GODSDIENST 13 22

HANDICAP 4 14

HERKOMST/RAS 293 221

LEVENSOVERTUIGING 3 13

SEKSUELE GERICHTHEID/IDENTITEIT 254 189

OVERIG/ONBEKEND 66 62

TOTAAL 728 698

2020 2019 6 De sterke daling ten opzichte 
van 2019 is mede het gevolg van 
de doorgevoerde verbetering 
binnen het registratiesysteem 
van de Politie. Hierdoor worden 
zaken, die in voorgaande jaren 
abusievelijk als antisemitisme 
werden geregistreerd, beter ge-
categoriseerd en geregistreerd.

4
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4.3 DE WIJZE VAN DISCRIMINATIE 

In tabel 8 is de wijze van discriminatie opgenomen. Binnen het registratie-
systeem van de Politie worden tien categorieën, inclusief de categorie overig/
onbekend, onderscheiden. Uit de registraties blijkt dat bij drie op de vier inci-
denten en voorvallen (76% van het totaal) sprake was van discriminatie door 
uitlating. Deze wijze van discriminatie lag op het landelijk niveau een stuk lager, 
namelijk op 64%. Hiertegenover stond een ondervertegenwoordiging in Haag-
landen en Hollands Midden bij de discriminatiewijze bedreiging. In Haaglanden 
en Hollands Midden vond 5% van de geregistreerde discriminatie plaats door 
bedreiging. Op het landelijk niveau ging het om 10% van het totaal.

TABEL 8: DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE INCIDENTEN IN HAAGLANDEN 
EN HOLLANDS MIDDEN, NAAR DE WIJZE VAN DISCRIMINATIE IN 2020 
EN 2019

VORM VAN DISCRIMINATIE 

BEDREIGING 40 37

BEKLADDING 12 18

BESPUGEN 6

GEWELD 1 1

GEWELD, IN COMBINATIE MET UITLATING 47 65

PESTERIJ 4 6

UITLATING 557 496

VERNIELING 41 53

WEIGERING 4 4

OVERIG/ONBEKEND 16 18

TOTAAL 728 698

2020 2019
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AANDACHTSPUNTEN EEN 
 AANKNOPINGSPUNTEN

5.1 WAAROM SOMMIGE PERSONEN NIET MELDEN

Discriminatie heeft een ontwrichtende werking op de samenleving als geheel 
maar kan ook het leven van individuele burgers die daarmee worden geconfron-
teerd behoorlijk ontregelen en negatief beïnvloeden. De negatieve gevolgen kun-
nen binnen verschillende levensdomeinen merkbaar en voelbaar zijn. Uit recent 
onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slachtoffers van discriminatie vaker en langer 
last hebben van depressieve gevoelens, angst en stress en dat men daarnaast 
minder tevreden is over de ervaring met het strafrechtssysteem dan slachtoffers 
van vergelijkbare delicten zonder een discriminatieaspect7. Desondanks is de be-
reidheid om ervaren en gesignaleerd discriminatie te melden niet hoog.

Uit enigszins gedateerde gegevens over het hulpzoekgedrag van personen die 
discriminatie ervaren blijkt dat slechts een op de vijf dit melden bij de Politie en 
de ADV’s. Doorgaans wordt de lage meldingsbereidheid geweten aan de volgende 
factoren:

	■ onbekendheid van de ADV’s of twijfels over de brede toegankelijkheid van de 
betreffende voorzieningen;

	■ het beeld dat het doen van aangifte over discriminatie bij de Politie tijdrovend is, 
weinig uitmaakt of omdat men de Politie wantrouwt;

	■ verruwing van de samenleving waardoor de gevolgen van discriminatie worden 
gebagatelliseerd.

Alle drie genoemde belemmerende factoren bevatten aanknopingspunten voor 
interventies om de meldingsbereidheid te vergroten en, zodoende, adequate 
hulp en ondersteuning te bieden. 

Er zijn ook factoren die, volgens Stichting iDb, vooralsnog onvoldoende zijn be-
licht en onderzocht, zoals de gevolgen voor slachtoffers die hun ervaring niet 
durven te melden. Dit komt veel voor bij personen die als gevolg van een handi-
cap of chronische ziekte met uitsluitingsmechanismen worden geconfronteerd. 
Uit ervaring blijkt dat men geneigd is de obstakels als maatschappelijk ongemak 
te accepteren en niet als hindernissen die volgens de gelijke behandelingswet-
geving moeten worden aangepakt. Een ander fenomeen is van toepassing op de 
ervaring van een mevrouw van begin zeventig die nog steeds betaalde arbeid 
verricht en maatschappelijk actief is.

5

Toen ik werd opgeroepen om verhoord te worden 
over een incident in het verkeer waarbij ik zou zijn 
betrokken, had ik niet kunnen vermoeden dat de 
agent mij onheus zou bejegenen en mijn leeftijd 
steeds zou aanvoeren om, zonder enig steekhoudend 
argument, zijn gelijk te halen. Ik dacht dat het ergste 
voorbij was maar ook tijdens de zitting bleek dat de 
rechter geen haar beter was. Toen mijn man het voor 
mij opnam omdat hij niet meer kon accepteren dat 

ik vanwege mijn leeftijd als handelingsonbekwaam 
werd neergezet, kreeg hij een reprimande van de 
rechter. 
Ik sta bekend als een kordate dame maar heb nog 
geen verklaring kunnen vinden voor mijn passieve 
houding tijdens het verhoor en de zitting. Ik denk dat 
ik totaal geblokkeerd raakte omdat geen van beide 
situaties passen binnen het beeld dat ik tot die er-
varing had van de politie en de rechterlijke macht.

7 Aa van der, S., J.Claessen en 
R. Hofman (2020), Speciale 
behoefte van slachtoffers van 
hate crime ten aanzien van het 
strafproces en slachtofferhulp, 
Maastricht.
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5.2 MEER AANDACHT VOOR ACTIEF BURGERSCHAP EN HET 
SOCIAAL KAPITAAL 

Discriminatie binnen de woonomgeving is een complex probleem omdat de inci-
denten en voorvallen met een discriminatoir karakter het resultaat kunnen zijn 
van langlopende burenconflicten die gaandeweg zijn ontaard. De ontaarding kan 
het gevolg zijn van het feit dat relevante actoren, zoals woningcorporaties en de 
Politie niet tijdig en adequaat hebben gehandeld. Discriminatie binnen de directe 
woonomgeving kan ook het startpunt zijn van oplopende conflicten tussen bu-
ren. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat buren eerder bereid zijn om overlast en 
andere ongemakken te accepteren van buurtgenoten die tot de eigen etnisch of 
culturele groep behoren. 

Uit recente cijfers van Stichting iDb, iets oudere cijfers van de Politie en recente 
signalen van de Politie blijkt dat het aantal meldingen van discriminatie binnen 
de directe woonomgeving toeneemt. Er zijn ook positieve signalen die als voor-
beeld kunnen worden gebruikt om het instrumentarium, dat wordt ingezet om 
discriminatie binnen de directe woonomgeving te voorkomen en te bestrijden, te 
verbeteren. Hiertoe behoort het initiatief van buurtbewoners die in 2020 opkwa-
men voor een Chinees echtpaar. 

Het echtpaar was net in de buurt komen wonen toen het werd geconfronteerd 
met het discriminerend en agressief gedrag van een buurtbewoner die zich ja-
renlang afzette tegen lhbtqi wijkbewoners en buurtbewoners met een migratie-
achtergrond. Door het discriminerend en agressieve gedrag en het onvermogen 
van de woningcorporatie, de Politie en andere actoren om adequaat op te treden, 
heeft de betreffende bewoner jarenlang anderen kunnen wegpesten. Dat was de 
reden waarom buurgenoten het opnamen voor het Chinees echtpaar. Zij trokken 
een streep tegen discriminatie en vormden een actiegroep voor een discrimina-
tievrije buurt.

De actiegroep heeft vervolgens de gemeente, de woningcorporatie, de wijkorga-
nisatie, de Politie en Stichting iDb gemobiliseerd voor een gebundelde aanpak. 
Dankzij de inzet van de betrokken buren kon de urgentie worden toegevoegd aan 
de lopende juridische procedure.

Uiteindelijk kon de discriminerende en overlast veroorzakende buurman worden 
uitgeplaatst.

Volgens Stichting iDb is het handelen van de betrokken buurtbewoners een 
toonbeeld van actief burgerschap, in relatie tot het voorkomen en bestrijden van 
discriminatie. Daarbij wordt nadrukkelijk beroep gedaan op het sociaal kapitaal 
van buurten, wijken en steden. Een vergelijkbaar toonbeeld betreft het program-
ma ‘Exclusief voor Inclusief’. Dit programma is in 2020 door Stichting iDb ont-
wikkeld en krijgt inmiddels vorm en inhoud bij twee pilotprojecten die in de 
gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoetermeer worden uitgevoerd. 
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Bij het concept dat ten grondslag ligt aan het programma gaat het om:

	■ het verbinden van discriminatie met speerpunten van het lokaal beleid op het 
gebied van sociale veiligheid, non-discriminatie, inclusie en actief burgerschap;

	■ faciliteren van de lokale infrastructuur zodat de eerste opvang bij ervaren en 
gesignaleerde discriminatie zo dicht mogelijk bij de burgers kan worden geor-
ganiseerd en uitgevoerd door, door Stichting iDb getrainde, betaalde krachten 
en vrijwilligers die beroep kunnen doen op consult en de backofficefunctie van 
Stichting iDb;

	■ mobiliseren en vitaliseren van het sociaal kapitaal ten behoeve van non-dis-
criminatie en inclusie en het toerusten van burgerinitiatieven zodat leden van 
deze burgerinitiatieven functionele en morele betekenis kunnen ontlenen aan 
het werk dat ze verzetten voor veilige en inclusieve buurten, wijken en steden 
waar ruimte is voor verschillen.

Het programma ‘Exclusief voor Inclusief’ wordt ontwikkeld en zal, zoals het nu 
naar uitziet worden uitgevoerd op regionaal niveau en binnen 6 gemeenten in 
Haaglanden en Hollands Midden.

5.3 EEN PLEIDOOI VOOR VERSTERKING VAN DE 
 STRAFRECHTELIJKE KETEN 

De strafrechtelijke aanpak is om verschillende redenen van essentieel belang 
voor een effectieve aanpak van discriminatie. De relevantie van deze pijler wordt 
bepaald door de normerende en sanctionerende functie van het strafrecht en 
door de preventieve werking die daarvan uitgaat. Stichting iDb maakt zich zor-
gen over het beeld dat dreigt te ontstaan door signalen die, bewust dan wel on-
bewust, worden afgegeven waarbij de betekenis van het strafrecht wordt afge-
zwakt. Exemplarisch is bijvoorbeeld het signaal dat de minister van Justitie en 
Veiligheid en de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap hebben afgege-
ven over de betekenis van de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Bij het 
schetsen van de context waarbinnen het Actieplan Veiligheid LHBTI moet wor-
den bezien stellen de beide ministers het volgende:

Daarbij is het kabinet zich bewust van de beperkte effecten die inzet van het 
strafrecht kan bewerkstelligen: het louter inzetten van het strafrecht lost maat-
schappelijke problemen niet op.8 8 Ministerie van Justitie en Veilig-

heid (2019), Actieplan Veiligheid 
LHBTI, Den Haag.
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Omdat dit signaal op verschillende momenten en verschillende plekken impli-
ciet dan wel expliciet wordt afgegeven heeft Stichting iDb, per brief van 21 de-
cember 2020, gereageerd op een opmerking die de voorzitter van het College 
van procureurs-generaal tijdens een televisie programma had gemaakt over de 
bevoegdheden en realisatiekracht van het Openbaar Ministerie. Hoewel de op-
merking niet direct betrekking had op het bestrijden van discriminatie was de, 
wellicht onbedoelde, afzwakking van de potentie van het strafrecht aanleiding 
voor Stichting iDb om aandacht te vragen voor:

	■ de urgentie om slachtoffers van ‘hate crimes’, zoals slachtoffers van discrimina-
tie, in woord en gebaar te verzekeren dat zij op ongeconditioneerde bescherming 
door de rechtsstaat kunnen rekenen;

	■ de optie waarbij de defensieve strategie, i.c. de strategie waarbij de beperkingen 
van het strafrecht consequent worden benadrukt, los te laten en te kiezen voor 
beelden waarbij de realisatiekracht het vertrekpunt is en in positieve termen 
wordt gedefinieerd.
Het voorlopig antwoord op de brief bood nog geen concrete antwoorden op de 
vragen die in de brief van 21 december 2020 werden gesteld.   

5.4 HET PROJECT CONCIPIËREN, CONSULTEREN EN TOEPASSEN

In het kader van het Internationaal VN Decennium voor mensen van Afrikaanse 
afkomst (2015-2024) worden verschillende initiatieven in Nederland ontplooid. 
De initiatieven richten zich op verschillende terreinen, zoals cultuur, sociale 
kwaliteit, beeldvorming, bewustwording en het aanpakken van uitsluitingsme-
chanismen waarmee personen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd. 

In 2020 is Stichting iDb geïnformeerd over het project dat gericht is op het ont-
wikkelen van een handreiking voor professionals en anderen die betrokken zijn 
bij het bespreekbaar maken, bestrijden en voorkomen van meervoudige dis-
criminatie waarmee personen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd. 
Stichting iDb heeft om de volgende redenen positief gereageerd op het voorstel 
om mee te werken:

	■ een handreiking voor het bestrijden van Afrofobie zal de ADV’s in staat stel-
len om het aanbod beter af te stemmen op specifieke uitsluitingsmechanismen 
waarmee personen van Afrikaanse afkomst worden geconfronteerd en op coping 
strategieën die worden toegepast om te kunnen omgaan met discriminatie en 
sociale uitsluiting;

	■ de betrokkenheid van Stichting iDb bij het project kan worden aangegrepen om 
coalities te smeden met organisaties en sleutelfiguren die zich richten op het 
voorkomen en bestrijden van discriminatie op grond van Afrikaanse afkomst.

Stichting iDb heeft meegewerkt aan het opstellen van het basisdocument dat zal 
worden  gebruikt tijdens de consultatieve bijeenkomst waarbij de contouren van 
het handelingskader zullen worden voorgelegd aan professionals en ervarings-
deskundigen. Na afronding van deze fase zal het handelingskader verder worden 
ontwikkeld en ter beschikking gesteld aan de  ADV’s en andere relevante partijen 
om Afrofobie effectief te bestrijden.
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BIJLAGEN

TABEL 1 DE DOOR DE ADV’S GEREGISTREERDE DISCRIMINATIE IN 2020*, 2019 EN 2018 NAAR GEMEENTE  
EN HET AANTAL MELDINGEN PER 1.000 INWONERS 

GEMEENTE

INWONERS,  
OP 31 DECEMBER 

2021

AANTAL  
GEREGISTREERDE  

MELDINGEN

AANTAL GEREGISTREERDE 
MELDINGEN EN KLACHTEN 
PER 1.000 INWONERS (%)

2020 2019 2018 2020 2019 2018

ALPHEN AAN DEN RIJN 111.897  21  25 20 0,19 0,23 0,18

BODEGRAVEN-REEUWIJK   34.872  3  3 1 0,09 0,09 0,03

DELFT  103.595  45  28 22 0,43 0,27 0,22

DEN HAAG  545.838 195 171 196 0,36 0,32 0,37

GOUDA   73.427  42  20 26 0,57 0,27 0,36

HILLEGOM   22.209 7  6 5 0,32 0,27 0,23

KAAG EN BRAASSEM   27.297  5  4 3 0,18 0,15 0,11

KATWIJK   65.753  14  7 9 0,21 0,11 0,14

KRIMPENERWAARD   56.319  10  3 9 0,18 0,05 0,16

LEIDEN  125.099  43  33 45 0,34 0,26 0,36

LEIDERDORP   27.056  5  2 3 0,18 0,07 0,11

LEIDSCHENDAM-VOORBURG   76.534  25  13 15 0,33 0,17 0,20

LISSE   22.955  7  3 2 0,30 0,13 0,09

MIDDEN-DELFLAND   19.341 3  1 2 0,16 0,05 0,10

NIEUWKOOP   28.811 4  4 - 0,14 0,14 0

NOORDWIJK   43.508 12   5 5 0,28 0,12 0,23

OEGSTGEEST    24.840   8   4 5 0,32 0,16 0,21

PIJNACKER-NOOTDORP    55.308   17   9 8 0,31 0,17 0,15

RIJSWIJK    54.450 13  19 16 0,24 0,36 0,30

TEYLINGEN    37.440   6   8 6 0,16 0,22 0,16

VOORSCHOTEN    25.596 6   5 5 0,23 0,20 0,20

WADDINXVEEN    29.291 6   2 7 0,20 0,07 0,25

WASSENAAR    26.305 8   4 7 0,30 0,15 0,27

WESTLAND   110.375  18  17 14 0,16 0,16 0,13

ZOETERMEER   125.285 47  33 27 0,38 0,26 0,22

ZOETERWOUDE     8.605 2   0 2 0,23 0 0,24

ZUIDPLAS    43.885 13   8 10 0,30 0,19 0,24

TOTAAL 1.925.891 585 437 470 0,30 0,23 0,25

* De totalen in 2020 zijn exclusief de meldingen en klachten van het carnavalslied.
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TABEL 2 AANTAL MELDINGEN EN KLACHTEN (EXCLUSIEF CARNAVALSLIED EN  EIGEN  WAARNEMINGEN),  
NAAR DISCRIMINATIEGROND EN GEMEENTEN
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ALPHEN AAN DEN RIJN 1 4 2 5 1 9 1

BODEGRAVEN-REEUWIJK 1 1 1

DELFT 1 3 6 4 1 3 27 4

DEN HAAG 3 2 2 12 11 14 3 3 5 11 7 1 115 6

GOUDA 4 5 2 1 2 2 1 25 3

HILLEGOM 1 1 4 1

KAAG EN BRAASSEM 1 2 2

KATWIJK 2 1 2 1 1 1 1 8

KRIMPENERWAARD 1 1 2 1 4 2

LEIDEN 4 3 9 8 2 1 18 1

LEIDERDORP 1 4

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 1 1 4 2 1 2 1 12

LISSE 1 1 1 4

MIDDEN-DELFLAND 1 1 1 1

NIEUWKOOP 1 3

NOORDWIJK 1 1 2 1 1 8

OEGSTGEEST 1 1 1 6

PIJNACKER-NOOTDORP 1 1 1 1 13

RIJSWIJK 2 1 3 2 4 1

TEYLINGEN 1 1 1 3 1

VOORSCHOTEN 1 1 1 1 2

WADDINXVEEN 3 1 1 1

WASSENAAR 1 2 5

WESTLAND 1 1 15 1

ZOETERMEER 4 2 7 7 7 26 1

ZOETERWOUDE 2

ZUIDPLAS 1 2 1 7 2
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TABEL 3 AANTAL MELDINGEN EN KLACHTEN (EXCLUSIEF CARNAVALSLIED EN  EIGEN  WAARNEMINGEN),  
NAAR MAATSCHAPPELIJK TERREIN EN GEMEENTEN

GEMEENTE

A
RBEID

SM
A

RK
T

BU
U

RT/W
IJK

CO
LLEC

TIEVE VO
O

RZIEN
IN

G
EN

CO
M

M
ERC

IËLE D
IEN

STVERLEN
IN

G

H
O

REC
A

/A
M

U
SEM

EN
T

H
U

ISVESTIN
G

M
ED

IA
/REC

LA
M

E

O
N

BEK
EN

D

O
N

D
ERW

IJS

O
PEN

BA
RE RU

IM
TE/PU

BLIEK D
O

M
EIN

PO
LITIE/O

M
/VREEM

D
ELIN

G
EN

PO
LITIE

PRIVÉSFEER

PU
BLIEK

E PO
LITIEK

E O
PIN

IE

SPO
RT/REC

REATIE

TO
TA

A
L

ALPHEN AAN DEN RIJN 5 2 3 5 2 2 1 1 21

BODEGRAVEN-REEUWIJK 1 1 1 3

DELFT 9 6 5 8 1 1 2 3 8 1 1 45

DEN HAAG 30 25 10 35 8 4 28 6 7 19 6 5 5 7 195

GOUDA 6 3 3 4 1 1 10 1 1 7 4 1 42

HILLEGOM 1 1 1 1 1 1 1 7

KAAG EN BRAASSEM 1 2 2 5

KATWIJK 2 3 1 3 1 2 1 1 14

KRIMPENERWAARD 1 2 2 4 1 10

LEIDEN 10 4 2 10 1 4 5 1 3 1 1 1 43

LEIDERDORP 1 2 1 1 5

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 7 4 4 4 1 2 2 1 24

LISSE 4 1 1 1 7

MIDDEN-DELFLAND 1 1 1 3

NIEUWKOOP 2 1 1 4

NOORDWIJK 1 2 1 2 3 2 1 10

OEGSTGEEST 1 2 2 1 1 1 8

PIJNACKER-NOOTDORP 6 1 1 1 2 2 3 1 17

RIJSWIJK 1 3 3 3 2 1 13

TEYLINGEN 1 1 1 1 1 1 5

VOORSCHOTEN 2 1 1 1 1 6

WADDINXVEEN 4 1 1 6

WASSENAAR 2 2 1 1 1 1 8

WESTLAND 4 3 3 1 1 5 17

ZOETERMEER 4 3 3 11 6 3 1 9 5 1 1 47

ZOETERWOUDE 1 1 2

ZUIDPLAS 4 2 3 1 1 1 1 13
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TABEL 4 AANTAL MELDINGEN EN KLACHTEN (EXCLUSIEF CARNAVALSLIED EN  EIGEN  WAARNEMINGEN),  
NAAR DE WIJZE VAN DISCRIMINATIE EN GEMEENTEN

GEMEENTE BEDREIGING GEWELD
OMSTREDEN 

 BEHANDELING
VIJANDIGE 

 BEJEGENING ONBEKEND

ALPHEN AAN DEN RIJN 1 1 15 7

BODEGRAVEN-REEUWIJK 2 1

DELFT 1 2 25 17

DEN HAAG 1 2 81 105 6

GOUDA 4 1 25 17

HILLEGOM 3 4

KAAG EN BRAASSEM 4 1

KATWIJK 8 6

KRIMPENERWAARD 9 1

LEIDEN 28 16

LEIDERDORP 5

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 16 10

LISSE 6 2

MIDDEN-DELFLAND 3

NIEUWKOOP 1 3

NOORDWIJK 1 6 5

OEGSTGEEST 5 3

PIJNACKER-NOOTDORP 9 9

RIJSWIJK 1 8 5

TEYLINGEN 1 2 4

VOORSCHOTEN 2 4 2

WADDINXVEEN 5 1

WASSENAAR 3 5

WESTLAND 11 6

ZOETERMEER 2 3 30 14

ZOETERWOUDE 2

ZUIDPLAS 10 3
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TABEL 5 AANTAL MELDINGEN EN KLACHTEN (INCLUSIEF CARNAVALSLIED EN EXCLUSIEF  EIGEN 
 WAARNEMINGEN), NAAR WIJZE VAN DISCRIMINATIE EN GEMEENTEN

GEMEENTE BEDREIGING GEWELD
OMSTREDEN 

BEHANDELING
VIJANDIGE 

 BEJEGENING ONBEKEND

ALPHEN AAN DEN RIJN 1 1 15 26

BODEGRAVEN-REEUWIJK 2 3

DELFT 1 2 25 77

DEN HAAG 1 2 81 386 6

GOUDA 4 1 25 38

HILLEGOM 3 7

KAAG EN BRAASSEM 4 3

KATWIJK 8 8

KRIMPENERWAARD 9 4

LEIDEN 28 65

LEIDERDORP 9

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 16 38

LISSE 6 5

MIDDEN-DELFLAND 3 3

NIEUWKOOP 1 3

NOORDWIJK 1 6 8

OEGSTGEEST 5 8

PIJNACKER-NOOTDORP 9 46

RIJSWIJK 1 8 31

TEYLINGEN 1 2 12

VOORSCHOTEN 2 4 11

WADDINXVEEN 5 4

WASSENAAR 3 8

WESTLAND 11 13

ZOETERMEER 2 3 30 63

ZOETERWOUDE 2 2

ZUIDPLAS 10 7
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TABEL 6 KRUISTABEL TERREINEN NAAR GRONDEN

DISCRIMINATIEGROND
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ARBEIDSMARKT 4 1 1 19 5 7 13 1 5 6 3 42 4

BUURT/WIJK 2 1 2 5 1 3 1 44 10

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN 1 5 1 13 10 1 2 18

COMMERCIËLE DIENSTVERLENING 1 9 4 25 3 2 6 5 44

HORECA/AMUSEMENT 3 1 1 10

HUISVESTING 3 9 3 2 5 9 2

MEDIA/RECLAME 1 4 3 6 2 1 2 1 1 47 1

ONBEKEND 1 1 1 3 3 1

ONDERWIJS 1 4 2 1 24

OPENBARE RUIMTE/PUBLIEK DOMEIN 1 4 2 1 11 1 44 3

POLITIE/OM/VREEMDELINGENPO-
LITIE

1 1 19

PRIVÉSFEER 1 7

PUBLIEKE/POLITIEKE OPINIE 3 1 1 1 4 1

SPORT/RECREATIE 2 2 1 1 1 1 4 1
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BIJLAGE 7 DE DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE DISCRIMINATIE-INCIDENTEN IN 2020,  
NAAR GEMEENTE EN HET AANTAL MELDINGEN PER 1.000 INWONERS 

INWONERS,  
OP 1 JANUARI 2021

AANTAL  
GEREGISTREERDE  

MELDINGEN

AANTAL   
GEREGISTREERDE  MELDINGEN 

PER 1.000  INWONERS 

GEMEENTE 2020 2019 2018 2020 2019 2018

ALPHEN AAN DEN RIJN 111.897 30 31   8 0,27 0,28  0,07

BODEGRAVEN-REEUWIJK    34.872 5 3   2 0,14 0,09  0,05

DELFT   103.595 58 35  12 0,56 0,34  0,12

DEN HAAG   545.838 333 295 133 0,61 0,55  0,25

GOUDA    73.427 34 32  15 0,46 0,44  0,21

HILLEGOM    22.209 3 2   6 0,14 0,09  0,27

KAAG EN BRAASSEM    27.297 4 3  0,15 0,11

KATWIJK    65.753 9 4   6 0,14 0,06  0,09

KRIMPENERWAARD    56.319 10 6   2 0,18 0,11  0,04

LEIDEN   125.099 42 69  28 0,34 0,55  0,23

LEIDERDORP    27.056 1 2   2 0,04 0,07  0,07

LEIDSCHENDAM-VOORBURG    76.534 25 29  13 0,33 0,38  0,17

LISSE    22.955 3 12   2 0,13 0,53  0,09

MIDDEN-DELFLAND    19.341 5 1   3 0,26 0,05  0,15

NIEUWKOOP    28.811 2 3   2 0,07 0,10  0,07

NOORDWIJK    43.508 11 15 6 0,25 0,35 0,27

OEGSTGEEST    24.840 7 4 3 0,28 0,16  0,13

PIJNACKER-NOOTDORP    55.308 10 12   4 0,18 0,22  0,07

RIJSWIJK    54.450 23 26  11 0,42 0,49  0,21

TEYLINGEN    37.440 13 8   9 0,35 0,21  0,25

VOORSCHOTEN    25.596 7 6  0,27 0,24  

WADDINXVEEN    29.291 7 9   7 0,24 0,32  0,25

WASSENAAR    26.305 13 3   5 0,49 0,11  0,19

WESTLAND   110.375 18 25   9 0,16 0,23  0,08

ZOETERMEER   125.285 45 37  17 0,36 0,30  0,14

ZOETERWOUDE     8.605 3 1  0,35 0,12

ZUIDPLAS    43.885 7 13 6 0,16 0,30  0,14

TOTAAL 1.925.891 728 698 311* 0,38 0,36 0,16

* Het totaal van 2018 was exclusief incidenten tegen werknemers met een publieke taak. Vanaf 2019 zijn deze incidenten niet meer apart geregistreerd.
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TABEL 8 DE DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE DISCRIMINATIE IN 2020,  
NAAR DISCRIMINATIEGROND
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ALPHEN AAN DEN RIJN 4 11 13 2 30

BODEGRAVEN-REEUWIJK 1 2 2 5

DELFT 8 2 25 22 1 58

GOUDA 5 1 13 14 1 34

HILLEGOM 1 2 3

KAAG EN BRAASSEM 2 1 1 4

KATWIJK 4 4 1 9

KRIMPENERWAARD 8 2 10

LEIDEN 6 1 15 16 4 42

LEIDERDORP 1 1

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 3 10 9 3 25

LISSE 3 3

MIDDEN-DELFLAND 1 3 1 5

NIEUWKOOP 1 1 2

NOORDWIJK 3 3 5 11

OEGSTGEEST 3 3 1 7

PIJNACKER-NOOTDORP 1 6 2 1 10

RIJSWIJK 2 11 5 5 23

‘S-GRAVENHAGE 54 4 2 132 2 119 20 333

TEYLINGEN 4 4 5 13

VOORSCHOTEN 1 3 2 1 7

WADDINXVEEN 1 2 2 2 7

WASSENAAR 1 1 6 3 2 13

WESTLAND 2 5 8 3 18

ZOETERMEER 7 1 1 16 17 3 45

ZOETERWOUDE 1 2 3

ZUIDPLAS 1 1 3 1 1 7
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TABEL 9 DE DOOR DE POLITIE GEREGISTREERDE DISCRIMINATIE IN 2020,  
NAAR DE WIJZE VAN DISCRIMINATIE

GEMEENTE
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ALPHEN AAN DEN RIJN 2 1 4 1 21 1 30

BODEGRAVEN-REEUWIJK 1 1 1 2 5

DELFT 4 4 1 48 1 58

GOUDA 1 1 2 1 27 2 34

HILLEGOM 1 2 3

KAAG EN BRAASSEM 2 2 4

KATWIJK 1 7 1 9

KRIMPENERWAARD 1 6 1 2 10

LEIDEN 5 4 29 4 42

LEIDERDORP 1 1

LEIDSCHENDAM-VOORBURG 1 1 1 19 2 1 25

LISSE 3 3

MIDDEN-DELFLAND 1 1 3 5

NIEUWKOOP 2 2

NOORDWIJK 1 2 4 2 2 11

OEGSTGEEST 1 6 7

PIJNACKER-NOOTDORP 1 9 10

RIJSWIJK 1 18 3 1 23

‘S-GRAVENHAGE 20 4 3 1 18 1 266 10 2 8 333

TEYLINGEN 1 1 6 5 13

VOORSCHOTEN 1 6 7

WADDINXVEEN 1 5 1 7

WASSENAAR 1 1 9 1 1 13

WESTLAND 3 13 1 1 18

ZOETERMEER 3 3 34 3 1 1 45

ZOETERWOUDE 3 3

ZUIDPLAS 6 1 7
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