
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Discriminatiecijfers 2015  
Het aantal meldingen over discriminatie in 
Nederland nam vorig jaar fors af ten 
opzichte van 2014. Dit blijkt uit Kerncijfers 2015, 
een landelijk overzicht van discriminatieklachten, 
gemaakt in opdracht van de Landelijke 
Vereniging tegen Discriminatie. De gezamenlijke 
antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) 
registreerden 4.561 klachten in 2015.  
 
Op elk maatschappelijk terrein was in 2015 het 
aantal discriminatieklachten op grond van ras het 
hoogst. Ook zijn er, zoals ieder jaar, veel klachten 
ingediend over discriminatie vanwege andere 
gronden. Zo hadden in 2015 honderden 
meldingen betrekking op de discriminatiegronden 
leeftijd (564), godsdienst (399), handicap / 
chronische ziekte (393), geslacht (388), seksuele 
gerichtheid (202) en nationaliteit (162). 
 
Lees hier het hele rapport 
 
In de regio Noord en Oost Gelderland was er juist 
in 2015 een stijging te zien. In totaal zijn er 157 
discriminatiemeldingen binnengekomen. Ook in 
2015 werd net als landelijk, op grond van ras de 
meeste meldingen ontvangen. Opvallend is de 
stijging op de gronden leeftijd en geslacht op het 
terrein arbeidsmarkt.  
 
Lees hier ons jaarverslag 
 
 
Uitbreiding Gelijke Behandelingswet op 
handicap 
De Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte is uitgebreid met 
goederen en diensten. De wet gold al voor 
onderwijsinstellingen, werkgevers, aanbieders 
van woningen en openbaarvervoersbedrijven. Nu 
gaat deze ook op voor onder andere 
horecagelegenheden, musea, winkels, 
bioscopen, verzekeraars en zorginstellingen. Zij 
zijn verplicht om  aanpassingen te doen voor 
mensen met een beperking en hulphonden toe te 
laten.  
 
Lees hier meer over de uitbreiding van de wet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Over het VN-Verdrag handicap 

Eén op de acht Nederlanders heeft te maken met 
een langdurige fysieke, psychische, 
verstandelijke, intellectuele of zintuigelijke 
beperking.  
 
Het VN-Verdrag handicap versterkt de positie van 
mensen met een beperking omdat het bepaalt dat 
zij gelijke rechten hebben op het gebied van 
wonen, scholing, vervoer, werk en een aantal 
andere terreinen. De overheid moet ervoor 
zorgen dat dit wordt gerealiseerd. In het verdrag 
staan geen nieuwe rechten. Wel geeft het 
verdrag een verdere uitwerking van de 
verplichtingen die de regering al heeft op grond 
van bestaande mensenrechtenverdragen. In de 
praktijk bleek namelijk dat deze verdragen niet 
genoeg handvatten boden om de specifieke 
belemmeringen van personen met een beperking 
weg te nemen. 
 
Lees hier meer over de ratificatie 

 
Art.1 op werkbezoek 
Om te horen wat er leeft in de maatschappij of 
binnen een organisatie gaan we steeds vaker op 
werkbezoek. Zo zijn we bij de politie Apeldoorn 
en Achterhoek geweest en hebben we gesproken 
over goede samenwerking.  
 
De welzijnsnetwerken zijn bezocht. Hier ging het 
over het (h)erkennen van discriminatie-
ervaringen.  
We zijn 
onder meer 
uitgenodigd 
bij het Op 
Stap 
programma 
in 
Apeldoorn 
en in de 
Eyup Sultan Moskee in Apeldoorn. Hier hebben 
we gesproken met vrouwen over hun ervaringen 
in Nederland, over vooroordelen en gevoel van 
buitensluiten en discriminatie.  
 
 

http://art1-nog.nl/wp-content/uploads/sites/11/2008/06/KERNCIJFERS-2015.pdf
http://art1-nog.nl/wp-content/uploads/sites/11/2010/12/Jaarverslag-Art-2015_eindversie_26-04-16.pdf
http://www.mensenrechten.nl/berichten/toegang-goederen-en-diensten-voor-mensen-met-een-beperking-de-wet
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20160412/eerste_kamer_steunt_ratificatie_vn


 

Terugblik internationale Dag tegen 
Discriminatie 
Op 21 maart was het Internationale Dag tegen op 
diverse manieren in Nederland is daar aandacht 
aan besteed. Zo ook bij ons in de regio. In de 
gemeente Doetinchem werd op 15 maart de 
eerste streep gezet door de loco-burgemeester. 
Daarna volgden velen zijn goede voorbeeld en 
werd de bewustwordingsweek afgesloten op 21 
maart met een dialoog over discriminatie.  

 
Op maandag 21 maart zette wethouder Paul 
Blokhuis op het gemeentehuis in Apeldoorn een 
eerste streep door discriminatie. En ook op 
andere plekken in Apeldoorn waren burgers 
bereid om een streep te zetten. Enkelen wilden 
daar ook hun verhaal bij kwijt.  
 
Kijk voor een impressie van 21 maart hier naar 
onze filmpjes 
 
 
 
Zet een streep door discriminatie 
 
De landelijke campagne ‘zet een streep door 
discriminatie’ is de afgelopen tijd herhaald. 
Mogelijk dat u de spotjes op radio en televisie 
weer voorbij heeft zien of horen komen. 
 
Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid in deze campagne diverse 
filmpjes gemaakt die onder meer via facebook 
worden verspreid.  
 
Ook op Discriminatie.nl zijn diverse filmpjes en 
informatiemateriaal te vinden over bijvoorbeeld 
arbeidsdiscriminatie.  
 
Wilt u graag aanhaken bij de campagne? Of wilt u 
meer informatie over discriminatie en wat Art.1 
voor uw organisatie kan betekenen. Neem 
contact met ons op over de mogelijkheden. 
 
 

Bedrijven schikken steeds vaker bij 
discriminatieklachten 
Steeds meer bedrijven treffen een schikking als 
zij worden beschuldigd van discriminatie. Dat 
concludeert het College voor de Rechten van de 
Mens op basis van het jaarverslag en de monitor 
discriminatiezaken over 2015. De cijfers tonen 
een flinke toename van het aantal schikkingen: 
een stijging van ruim 50%. Daarnaast komen 
bedrijven steeds vaker in actie bij discriminatie. In 
81% van deze zaken waarin het College 
uitspraak deed, nam het bedrijf maatregelen om 
de discriminatie ongedaan te maken of in de 
toekomst te voorkomen. Denk aan het aanbieden 
van excuses of een schadevergoeding. Maar veel 
vaker nemen bedrijven echt structurele 
maatregelen om discriminatie in de toekomst te 
voorkomen. 61% van de uitspraken gaat over 
discriminatie op en rond werk en meer specifiek 
over werving en selectie (23%). Dit onderstreept 
het belang van de aanpak van 
arbeidsmarktdiscriminatie. 
 
Lees hier het jaarverslag van het College 
 
 
 
1 cm van jouw huid voor mensenrechten 
Dit jaar kun je voor het eerst op de Zwarte Cross 
gratis een tatoeage laten zetten bij het Human 
Rights Tattoo project. Voor dit project laten 6773 
mensen een letter van de ‘Universele Verklaring 
voor de Rechten van de Mens’ in hun lichaam 
prikken. Waarom? Omdat deze 30 
mensenrechten wereldwijd nog dagelijks worden 
geschonden.  
 
Inmiddels zijn er 2959 inktletters in huiden van 
strijders voor mensenrechten gezet.  
 
Wil jij je bij dit illustere rijtje helden scharen? Dat 
kan! Kom dan tijdens het Zwarte Cross naar de 
Amnesty International tattooshop en wordt binnen 
no-time een vrijheidsstrijder! 

 
http://humanrightstattoo.org/  
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www.art1no-gelderland.nl  
info@art1no-gelderland.nl 
  art1nogelderland 

    @art1nog 

 

http://art1-nog.nl/nieuws/zet-een-streep-door-discriminatie/
http://discriminatie.nl/#/home
https://mensenrechten.nl/sites/default/files/Jaarverslag%202015.DEF_.pdf
http://humanrightstattoo.org/
http://www.art1no-gelderland.nl/
https://www.facebook.com/art1nogelderland
https://twitter.com/art1nog

