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Sterke toename discriminatiemeldingen in Black Lives Matter-jaar
Het aantal meldingen en registraties van discriminatie is in 2020 sterk gestegen. Met name
discriminatie op grond van herkomst (huidskleur en afkomst) werd meer gemeld. Dit kan niet los
worden gezien van de Black Lives Matter-demonstraties en de groeiende maatschappelijke aandacht
voor racisme. Daarnaast kwamen veel meldingen binnen die op een of andere manier verband
houden met corona. Dit blijkt uit de publicatie Discriminatiecijfers in 2020, die vandaag wordt
aangeboden aan de Tweede Kamer.
Het totaal aantal meldingen en registraties van discriminatie steeg aanzienlijk in 2020. De politie
registreerde 6.141 discriminatie-incidenten (5.487 in 2019). Bij de antidiscriminatievoorzieningen
(ADV's) kwamen 9.575 discriminatiemeldingen binnen, waarvan er 4.098 betrekking hadden op het
carnavalslied ‘Voorkomen is beter dan chinezen’ (4.382 meldingen in 2019). Het College voor de
Rechten van de Mens ontving 638 verzoeken om een oordeel en daarnaast 2.723 vragen over gelijke
behandeling (541 verzoeken en 3.529 vragen in 2019). MiND ontving 843 meldingen van
discriminatie op het internet (692 in 2019). Bij de Nationale ombudsman kwamen 157 klachten
binnen over discriminatie door overheidsinstanties, ook meer dan in 2019. De Kinderombudsman
ontving 13 klachten over discriminatie, uitsluiting en pesten met een discriminatoir karakter, wat een
vergelijkbaar aantal was als in 2019.
Coronacrisis
Alle instanties die aan de publicatie Discriminatiecijfers in 2020 meewerkten, hebben incidenten
geregistreerd die verband houden met de coronacrisis. Het gaat dan met name om mensen met een
Oost-Aziatische achtergrond, die werden uitgescholden voor bijvoorbeeld ‘corona’ of
‘coronachinees’, die belachelijk werden gemaakt of bespuugd, genegeerd of als paria werden
behandeld door winkelmedewerkers. Andere meldingen kwamen van mensen die vanwege een
handicap of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen en discriminatie hebben ervaren in
bijvoorbeeld winkels.
Arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt is het terrein waarover antidiscriminatievoorzieningen de meeste meldingen ontvingen
(20% van het totaal). Het gaat dan bijvoorbeeld om ervaren discriminatie bij werving en selectie of
door collega’s of klanten. Ook bij het College is arbeidsmarkt het terrein waarover de meeste
verzoeken binnenkwamen. Bij de ADV’s nam het aantal meldingen over commerciële dienstverlening
opvallend toe van 479 in 2019 naar 883 meldingen in 2020. De stijging valt voor een groot deel te
herleiden naar coronagerelateerde meldingen.

Registraties in politie-eenheid Rotterdam
Binnen de politie-eenheid Rotterdam ontvingen de meldpunten in totaal 1101 meldingen van
discriminatie waarvan 410 meldingen betrekking hadden op een incident dat fysiek plaatsvond in een
gemeente binnen de politie-eenheid Rotterdam. De politie registreerde in 2020 891 discriminatieincidenten. Bij zowel de politie als de meldpunten is een stijging zichtbaar ten opzichte van 2019. Bij
het College kwamen 86 verzoeken om een oordeel binnen van inwoners uit de politie-eenheid
Rotterdam.
Over discriminatiecijfers
Discriminatiecijfers in 2020 is samengesteld met de gegevens van antidiscriminatievoorzieningen,
politie, het College voor de Rechten van de Mens, het meldpunt internetdiscriminatie MiND, de
Nationale ombudsman en de Kinderombudsman. Registraties van discriminatie vormen slechts het
topje van de ijsberg. Veel incidenten worden niet herkend als discriminatie of worden niet gemeld bij
een van de genoemde instanties. Uit onderzoek van het SCP (‘Ervaren discriminatie in Nederland II’,
maart 2020) blijkt dat slechts 3% van de ervaringen van discriminatie wordt gemeld bij een instantie
die beroepsmatig discriminatie registreert.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mark Kivit, communicatieadviseur van RADAR, tel. 06 37279295. De volledige uitgave van de
landelijke rapportage discriminatiecijfers vindt u op www.discriminatie.nl onder het kopje cijfers.
Hier is ook de Monitor Discriminatie politie-eenheid Rotterdam te vinden.

