
21
17

 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

MONITOR

Over discriminatiemeldingen
in de provincie Flevoland

ZEEWOLDE

ALMERE

DRONTEN

NOORDOOSTPOLDER

URK

LELYSTAD



1

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

Monitor 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 

2017-2021

Over discriminatiemeldingen in de provincie Flevoland



2

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

Deze publicatie is eigendom van Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Bureau Gelijke Behandeling behoudt 
alle rechten met betrekking tot alle in of via deze rapportage aangeboden informatie. Kopiëren, doorgeven 
en verspreiden is niet toegestaan, tenzij vooraf nadrukkelijk toestemming is verkregen van Bureau Gelijke 
Behandeling Flevoland. Deze toestemming wordt stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit dit  
werk, met expliciete bronvermelding.

Auteur: Mr. Melisa Gonzalez

Met behulp van:

 Marloes Huijsen, directeur

Uitgave : september 2022

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Zilverparkkade 16  Flevostraat 10

8232 WJ Lelystad 1315 CC Almere

0320-233 327 036-529 7670

email:  info@bureaugelijkebehandeling.nl

website: www.bureaugelijkebehandeling.nl

twitter: BGB-Flevoland

facebook: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

instagram: bureaugelijkebehandelingflevo

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 2017-2021

Over discriminatiemeldingen in de provincie Flevoland



3

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

       

Inhoudsopgave
Inleiding     4

1.  Ongelijke behandeling 5
 1.1   Discriminatie in de wet 5
 1.2   Antidiscriminatievoorziening 6
 1.3   Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 6
 1.4   Klachtbehandeling en registratie 6 
 1.5   Werkwijze klachtbehandeling 7 
  1.5.1 Hoor en wederhoor 7 
  1.5.2 Bemiddeling en ondersteuning bij andere procedures 7 
  1.5.3 Informatie, advies of doorverwijzing 7

2.  Vijf jaar ongelijke behandeling in Flevoland 2017-2021 8
 2.1   Discriminatiegrond 8 
 2.2   Terrein  9
 2.3  Aard   11

3.  Gemeente Almere 14
 3.1  Discriminatiegrond 14
 3.2  Terrein  16 
 3.3  Aard   17
 3.4  Wijze van klachtbehandeling 17

4.  Gemeente Lelystad 18
 4.1  Discriminatiegrond 18
 4.2  Terrein  19 
 4.3  Aard   21
 4.4  Wijze van klachtbehandeling 21

5.  Gemeente Dronten 22
 5.1  Discriminatiegrond 22
 5.2  Terrein  24 
 5.3  Aard   25 
 5.4  Wijze van klachtbehandeling 25

6.  Gemeente Noordoostpolder 26
 6.1  Discriminatiegrond 26
 6.2  Terrein  27 
 6.3  Aard   29
 6.4  Wijze van klachtbehandeling  29

7.  Gemeente Urk 30
 7.1  Discriminatiegrond 30
 7.2  Terrein  32 
 7.3  Aard   33 
 7.4  Wijze van klachtbehandeling  33

8.  Gemeente Zeewolde 34
 8.1  Discriminatiegrond 34
 8.2  Terrein  36 
 8.3  Aard   37
 8.4  Wijze van klachtbehandeling  37

4. Conclusies & Aanbevelingen 38
  Discriminatiegrond 38
  Terrein   38
  Aard   38 
  Aandachtspunten 39
  

Bijlage A: Registratiecijfers BGBF in tabellen per provincie en gemeenten 2017-2021 40



4

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

Inleiding

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is een onafhankelijk stichting die discriminatie in Flevoland in al 

haar vormen en gradaties bestrijdt en voorkomt. Discriminatie, het ongelijk behandelen van mensen op basis 

van kenmerken die er niet toe doen, is in Nederland verboden. 

Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen mensen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politie-

ke gezindheid, herkomst, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische 

ziekte, leeftijd, arbeidsduur en het soort contract. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Als 

dit toch gebeurt kan men hier melding van maken, een klacht indienen of aangifte doen. Het eerste hoofdstuk 

geeft meer informatie over de werkwijze van BGBF en de relevante wetgeving.

Met deze monitor wordt een compleet beeld gegeven van de discriminatie-incidenten in Flevoland die geregis-

treerd zijn door BGBF over de afgelopen 5 jaar, 2017 tot en met 2021. Het tweede hoofdstuk bevat de analyse 

van deze cijfers. 

In de daaropvolgende hoofdstukken wordt een beeld geschetst per gemeente. Sinds 2009 zijn alle gemeenten 

van Nederland verplicht om hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening (adv) voor 

onafhankelijk advies en ondersteuning. BGBF vormt deze voorziening voor de zes Flevolandse gemeenten: Le-

lystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk. Afspraken hierover zijn per gemeente vastgelegd 

in een verordening.



5

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

1

Ongelijke behandeling

Discriminatie is het anders behandelen, uitsluiten of achterstellen van mensen in de maatschappij1. Dit kan om 

verschillende redenen en kenmerken gebeuren. In de wetgeving zijn bepaalde gronden vastgelegd. Als je op 

grond van deze kenmerken uitgesloten, achtergesteld of anders behandeld wordt, spreken we van discriminatie. 

In sommige gevallen kunnen mensen zich ongelijk behandeld voelen vanwege een bepaald kenmerk dat niet 

in de wetgeving genoemd wordt. We spreken dan wel van een discriminatie-ervaring, maar er is geen sprake 

van juridische discriminatie. 

1.1  Discriminatie in de wet
Al sinds het ontstaan van de Grondwet (1814/1815) kent Nederland een gelijkheidsbeginsel:

Allen die zich op het grondgebied van het Rijk bevinden, hetzij ingezetenen of vreemdelingen, 

hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goederen.

En zoals we de bepaling nu kennen in artikel 1 van de Grondwet:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 

of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Het gelijkheidsbeginsel is een belangrijk uitgangspunt van de internationale en Europese verdragen. Ook in de 

Europese Unie zijn verschillende wetgevingen opgenomen over de gelijke behandeling. In het jaar 1999 is artikel 

13 opgenomen in het EG-Verdrag. Op grond van dit artikel is het mogelijk voor de Europese Unie om wetgeving 

aan te nemen om discriminatie te bestrijden op grond van geslacht, ras en etniciteit, godsdienst en overtuiging, 

leeftijd en seksuele gerichtheid2. Als lid van de Europese Unie moet wetgeving geïmplementeerd worden, maar 

sommige wetgeving werkt ook rechtstreeks door in de Nederlandse wetgeving.

Het Europees gelijkebehandelingsrecht heeft in Nederland gezorgd voor een uitbreiding van de 

discriminatiegronden. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling van 1994 werden al verschillende gronden 

beschermd. Hier zijn nog de grond handicap in 2003 en de grond leeftijd in 2004 bijgekomen.3 

In Nederland is Artikel 1 van de Grondwet verder uitgewerkt in specifieke wetgeving die betrekking heeft 

op de dagelijkse gang van zaken van de Nederlandse inwoners. Tegenwoordig kennen we een uitgebreide 

gelijkebehandelingswetgeving. Daarin hebben we een algemene wet, de Algemene Wet Gelijke Behandeling, 

die van toepassing is op de gronden ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, godsdienst, 

levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid. Daarnaast hebben we nog een aantal specifieke 

wetgevingen die elk gericht is op een bepaalde grond.

Voor ongelijke behandeling op grond van geslacht op het werk is specifieke wetgeving opgenomen in de Wet 

gelijke behandeling van mannen en vrouwen en in artikel 7:646 van het Burgerlijk Wetboek. 

In 2003 is de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ingevoerd. Deze wet heeft 

betrekking op de gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte. Vanaf het ontstaan 

is deze wet steeds meer uitgebreid met verschillende terreinen. Door de ondertekening van het VN-handicap 

verdrag heeft Nederland zich verbonden om zorg te dragen voor een steeds toegankelijkere maatschappij waar 

mensen met een beperking of chronische ziekte zelfstandig een bijdrage kunnen leveren. 

1  https://mensenrechten.nl/nl/discriminatie-uitgelegd

2  Marianne Gijzen, Thema’s in het gelijkebehandelingsrecht: een veellagige rechtsvergelijkingde analyse van Europees, Engels 
 en Nederlands recht, NJCM-Bulletin, jrg. 32 (2007), nr. 6, pag. 800.

3  Marianne Gijzen, Thema’s in het gelijkebehandelingsrecht: een veellagige rechtsvergelijkingde analyse van Europees, Engels 
 en Nederlands recht, NJCM-Bulletin, jrg. 32 (2007), nr. 6, pag. 802.
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Daarnaast kennen we nog de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid. Als iemand zich 

ongelijk behandeld voelt op grond van leeftijd kan deze persoon een beroep doen op deze wet. Vergeleken met 

de andere wetten biedt deze wet minder bescherming vanwege de reikwijdte. Deze wet is namelijk alleen van 

toepassing op de arbeidsmarkt en bij het beroepsonderwijs. 

Bij de supermarkt worden regels gesteld voor leerlingen van de middelbare school. Zo mogen zij geen rugtas mee 

naar binnen en mogen er maar een beperkt aantal leerlingen tegelijk naar binnen. Dit wordt gecontroleerd door 

een beperkt aantal mandjes voor deze groep ter beschikking te stellen. Bureau Gelijke Behandeling Flevoland 

krijgt een melding. De Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid is niet van toepassing op het 

terrein van goederen en diensten. Wat betekent dat de wet niet van toepassing is op bovenstaande situatie.

Naast bovengenoemde wetten zijn er nog een tweetal wetten die minder bekend zijn. Dat zijn de Wet 

onderscheid arbeidsduur en Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd. Deze wetten zijn alleen gericht op 

werksituaties waar verschil wordt gemaakt in de arbeidsvoorwaarden op grond van arbeidsduur of op grond van 

het aangesteld zijn voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Ook in het Strafrecht kennen we verschillende bepalingen die betrekking hebben op gelijke behandeling. Artikel 

137c, d, e, f en artikel 429 quater. 

Volgens deze artikelen is het verboden om een groep te beledigen, aan te zetten tot haat en discriminatie of het 

uitsluiten van mensen op grond van ras, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging of hun 

lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap.

1.2 Antidiscriminatievoorziening
In het jaar 2009 is de Wet Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen ingevoerd. Deze wet introduceert  

een verplichting voor de gemeenten om haar burgers toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening 

(ADV), om melding te maken van discriminatie en hierbij te worden ondersteund. 

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) is de ADV van de zes gemeenten van de provincie Flevoland. 

Inwoners van Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde kunnen melding doen in het geval 

dat zij discriminatie hebben ervaren of in het geval zij getuige zijn geweest van een situatie waar iemand anders 

gediscrimineerd wordt. Er kan ook anoniem een melding gedaan worden. 

Melder loopt langs een supermarkt. Hij ziet het volgende gebeuren. Een auto wil wegrijden van een parkeerplaats. 

De bestuurder moet een aantal keer insteken. Een mevrouw loopt langs met haar kinderen en roept boos naar 

de bestuurder dat hij moet oppassen. De bestuurder maakt de volgende opmerking terwijl hij wegrijdt: ‘weer 

zo een zwarte’. 

1.3 Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
BGBF heeft als taak gekregen om de meldingen van de inwoners van de zes Flevolandse gemeenten te 

behandelen en de registratie te verzorgen. Hieronder zal dit verder toegelicht worden. Naast deze curatieve 

taak van klachtbehandeling, begeleiding en bemiddeling, registratie, monitoring en onderzoek, heeft BGBF ook 

een preventieve taak, waarin vorming, verbinding, voorlichting, training en (beleids)advisering centraal staan. 

Door middel van projecten wordt zowel de curatieve als de preventieve taak van het bureau versterkt. Ook de 

naamsbekendheid wordt hierdoor vergroot. BGBF geeft tevens (on)gevraagd advies.

1.4 Klachtbehandeling en registratie
Alle binnengekomen meldingen worden geregistreerd in ADV-net. Ook anonieme meldingen worden 

geregistreerd. Elk jaar doet de ADV geanonimiseerd verslag van de binnengekomen meldingen. 

Om de 2 weken ontvangt BGBF tevens de geanonimiseerde lijsten van de politiemeldingen die te maken hebben 

met discriminatie. Ook deze meldingen worden in ADV-net geregistreerd. De casuïstiek wordt indien nodig ook 

besproken met de politie.

Met de cijfers samen kan een beeld gevormd worden over welke problemen met discriminatie er zijn in de 

gemeenten en provincie. Op basis hiervan kunnen aanbevelingen gedaan worden. De cijfers vormen geen 
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compleet beeld, omdat een deel van de ervaringen niet gemeld wordt. Aandacht voor meldingsbereidheid is 

daarom belangrijk, maar aanvullend onderzoek zal ook nodig blijven.

1.5 Werkwijze klachtbehandeling
Na de registratie van de binnengekomen melding bij de ADV, neemt de klachtbehandelaar contact op met de melder 

om een intake te plannen. In de intake wordt de melding besproken. De klachtbehandelaar neemt met de melder 

door welke stappen gezet kunnen worden. BGBF zal altijd vanuit een onafhankelijke positie de melder adviseren 

en ondersteunen. In sommige gevallen kan BGBF ook namens de melder optreden, zoals bij het indienen van een 

klacht. BGBF zal alvorens een stap te zetten altijd de toestemming vragen van de melder. Er gebeurt niets zonder deze 

toestemming. In de volgende paragrafen worden de verschillende mogelijke stappen uiteengezet.

1.5.1 Hoor en wederhoor
Als er een melding gedaan wordt van ongelijke behandeling kan BGBF een hoor- wederhoor procedure 

opstarten. Deze procedure houdt in dat BGBF de wederpartij benaderd over de melding en een aantal vragen 

stelt, zodat het standpunt van de wederpartij duidelijk wordt en dat de wederpartij in de gelegenheid gesteld 

wordt om haar kant van het verhaal te doen. 

 
1.5.2 Bemiddeling en ondersteuning bij andere procedures
In sommige gevallen kan BGBF een gesprek organiseren tussen melder en wederpartij. BGBF kan melder 

emotioneel ondersteunen en vanuit haar expertise meer duidelijkheid geven over wat discriminatie is. Melder 

krijgt in dit gesprek de mogelijkheid om aan te geven hoe hij/zij/hen zich voelt en waarom hij/zij/hen zich 

gediscrimineerd voelt. Op deze manier probeert BGBF te bemiddelen tussen de partijen en de partijen dichter 

bij elkaar te brengen.

In het geval uit de voorgaande stappen geen oplossing is gekomen, kan BGBF namens melder een klacht indienen 

bij de wederpartij. Afhankelijk van de aanwezige procedures zal BGBF altijd eerst de interne klachtprocedure 

doorlopen. Mocht de interne klachtprocedure geen oplossing en afdoening brengen voor de melder, zal BGBF 

de (mogelijke) externe klachtprocedure doorlopen.

In het geval dat de wederpartij in de doorlopen procedures het vermoeden van discriminatie niet heeft weten 

te weerleggen, zal BGBF de zaak voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het college is het 

mensenrechteninstituut van Nederland. Zij hebben de bevoegdheid om een oordeel te geven of er sprake is van 

discriminatie in individuele situaties. Het oordeel wat het College geeft is niet juridisch bindend, dit houdt in dat 

er geen juridische gevolgen aan verbonden zijn. Wel wordt het oordeel in veel gevallen gevolgd.4

Als het gaat om handelen van een overheidsinstantie dan is het slechts beperkt mogelijk om een verzoek om 

oordeel te vragen bij het College. Na een interne klachtprocedure staat dan de mogelijkheid open om een 

klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kan dan een uitspraak doen. De 

uitspraken van de Nationale Ombudsman zijn adviezen voor de overheidsorganisatie.

In sommige gevallen zal het advies gegeven worden om aangifte te doen van discriminatie. In deze gevallen kan 

een klachtbehandelaar emotionele en juridische ondersteuning bieden bij het doen van deze aangifte. 

1.5.3 Informatie, advies of doorverwijzing
Het is ook mogelijk dat de cliënt geen vervolgstappen wenst te zetten, maar het incident alleen wil melden. 

Dan blijft het bij een registratie. Meestal vindt er wel een intake plaats, waarbij de melder zich moreel gesteund 

voelt, omdat er naar hem of haar of hen geluisterd wordt. Echter kan de melding ook zonder intake worden 

geregistreerd. Als de cliënt zelf actie wenst te ondernemen geeft BGBF informatie en advies, waarop de cliënt een 

weloverwogen keuze kan maken. Informatie en advies wordt ook gegeven als er geen sprake is van discriminatie 

naar het oordeel van de klachtbehandelaar. Indien nodig wordt de cliënt dan uiteraard doorverwezen.

Medewerkers van BGBF signaleren ook zelf discriminatie-incidenten. BGBF kan dan vanuit eigen naam handelen. 

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij discriminerende eisen in vacatures of discriminerende leuzen in de media.

4  https://www.mensenrechten.nl/mensenrechten-voor-jou/discriminatie-en-gelijke-behandeling/discriminatieklachten- 
 en-verzoek
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Vijf jaar ongelijke behandeling in Flevoland 2017-2021

In de afgelopen vijf jaar zijn de meldingen in de provincie fors gestegen. In 2017 zijn er 280 meldingen gere-

gistreerd, in 2021 zijn dit 455 meldingen. Hoewel in 2020 meer meldingen zijn gedaan bij BGBF (479) kan er 

geconstateerd worden dat er in 2021 meer verschillende incidenten gemeld zijn. In 2020 was er namelijk sprake 

van een enkel voorval waar veel meldingen over zijn gedaan. 

In februari 2020 bracht een radio-dj een lied uit waardoor veel Chinezen zich gediscrimineerd voelden. In 

het lied werd onder andere gezongen ‘beter voorkomen dan Chinezen’. Naar aanleiding van dit lied zijn ook 

incidenten in de openbare ruimte gemeld waarbij Aziatische mensen werden nagezongen en uitgescholden 

vanwege dit lied. 

De toename van de meldingen kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn er in de afgelopen jaren verschil-

lende bewegingen geweest van bevolkingsgroepen om op te staan tegen discriminatie. Dit heeft ervoor ge-

zorgd dat mensen bewuster zijn geworden dat discriminatie nog steeds een groot probleem is en dat ze daar 

slachtoffer van kunnen zijn. Doordat ze er zich van bewust zijn, kunnen mensen eerder gaan melden. Hiernaast 

heeft BGBF zich ingezet om zichtbaarder te worden en de drempel om melding te doen te verlagen. Naast dat 

discriminatie wellicht dus meer zou voorkomen, zouden bovenstaande ontwikkelingen ook tot een verhoogd 

aantal meldingen kunnen leiden. 

Het aantal inwoners van de provincie is in de afgelopen vijf jaren tevens gestegen. Het aantal inwoners in de 

afgelopen vijf jaar van 407.818 in 2017, naar 428.226 in 2021.1

2.1 Discriminatiegrond
De grond waar elk jaar de meeste meldingen over gedaan worden is herkomst/kleur. In 2020 is een forse stij-

ging te zien, wat met name komt door de bulkmelding over het Coronalied in februari 2020, zoals beschreven 

in het kader. Inwoners van Flevoland voelen zich hierbij gediscrimineerd op grond van hun herkomst. Het aantal 

meldingen in 2021 over herkomst is weer wat gedaald, maar het is nog steeds de grond waar veruit de meeste 

meldingen over gedaan worden. 

Meldingen over de grond seksuele gerichtheid zijn in de afgelopen vijf jaren gestegen. Het aantal meldingen is 

in 2021 bijna vier keer zo groot als in 2017. Dit komt onder andere doordat het aantal politiemeldingen waarin 

gescholden wordt met ‘flikker’ en ‘homo’ is toegenomen. 

Het aantal meldingen over de grond handicap en chronische ziekte is in de afgelopen 5 jaar bijna verdubbeld. 

In 2017 zijn er 29 meldingen gedaan ten opzichte van 49 in 2021. De stijging van de meldingen over handicap 

en chronische ziekte is te zien in 2020 en 2021. In deze jaren zijn er vele registraties geweest gerelateerd aan 

de coronamaatregelen. Dit heeft deels te maken met het door de overheid verplicht stellen van een mondkapje 

in openbare ruimtes. Daarnaast werden in 2020 meldingen gedaan over de voorwaarden die gesteld werden 

bij de toegang tot een winkel of supermarkt. Bijvoorbeeld dat het verplicht was om een winkelmandje mee te 

nemen. Alhoewel er door de overheid een uitzondering is gemaakt voor mensen die vanwege medische rede-

nen geen mondkapje kunnen dragen, zorgt deze verplichting bij de toegang tot een winkel of andere openbare 

ruimte toch voor problemen. Medewerkers zijn niet juist geïnformeerd, het is onduidelijk wat wel mag en wat 

niet, en mensen zonder mondkapje worden ook vijandig bejegend. BGBF heeft bij deze meldingen snel contact 

gezocht met de betreffende organisaties om te bemiddelen. In de meeste gevallen is dit voldoende gebleken. 

Bij een enkele melding heeft BGBF een klacht ingediend bij de organisatie en bij de geschillencommissie. Dit 

heeft uiteindelijk ook tot een oplossing geleid.

Het aantal meldingen over leeftijdsdiscriminatie is sinds 2017 fors gedaald. Waar in 2017 nog 43 meldingen zijn 

geregistreerd over leeftijd, zijn dit in 2021 nog maar 16 meldingen. Het aantal vacatures waar een leeftijdseis 

wordt vermeld is afgenomen. In 2021 gaan de registraties over leeftijd vooral over de leeftijdsgrenzen die ge-

steld worden bij de financiële dienstverlening en over de leeftijdsgrenzen die gesteld zijn voor de verschillende 

vaccins. Deze meldingen vallen buiten de reikwijdte van de WGBL. 

1  Opendata.cbs.nl (peildatum: 1 januari)

2
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Grafiek: Registraties Flevoland naar discriminatiegrond 2017 - 2021

2021 20172019

* Arbeidscontract en -duur, burgerlijke staat, 
levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid

*

Melder is 70 geworden en kan om deze reden geen verze-

kering meer afsluiten. BGBF registreert de melding en ver-

wijst de melder door naar het meldpunt Te Grijs voor Rood. 

De Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij arbeid 

en beroepsonderwijs is niet van toepassing. Er zijn belan-

genorganisaties die dergelijke meldingen wel bundelt om 

dit bij de Tweede Kamer te kunnen aankaarten. 

Het aantal meldingen over de grond godsdienst is over het 

algemeen gelijk gebleven. Er is een uitschieter in het jaar 

2018. In dat jaar is er een stijging van meldingen over het 

dragen van een hoofddoek. Zo geven klanten/cliënten bij-

voorbeeld aan niet geholpen te willen worden door een 

medewerker die een hoofddoek draagt. Er zijn enkele mel-

dingen gedaan met betrekking tot opmerkingen/post van 

de PVV en er is een melding gedaan over de kieswijzer in 

Lelystad waar een stelling in is opgenomen over moslims. 

BGBF heeft de verantwoordelijke van de kieswijzer bena-

derd en aangegeven dat de betreffende formulering in strijd 

is met de gelijkebehandelingswetgeving. Naar aanleiding 

van de brief is de stelling verwijderd. 

Hiernaast is er nog een stijging te zien in het aantal mel-

dingen over een grond die niet in de wet genoemd is. In 

2017 zijn er 33 meldingen gedaan over deze niet-wettelijke 

gronden. In de tussenliggende jaren is het aantal stabiel ge-

bleven rond de 18. In 2021 is er een forse stijging te zien. Er 

zijn in dat jaar 65 meldingen gedaan over een niet-wettelij-

ke grond. Deze stijging komt vooral door de coronagerela-

teerde meldingen. In dat jaar voelen inwoners zich gediscri-

mineerd door het coronatoegangsbewijs. In beginsel is het 

echter geen juridische discriminatie als men wordt buiten-

gesloten vanwege het wel of niet gevaccineerd/getest zijn. 

 

2.2 Terrein 
De arbeidsmarkt is in de afgelopen vijf jaren het terrein geweest waarop de meeste meldingen zijn gedaan. In de 

afgelopen vijf jaar is het aantal meldingen op de arbeidsmarkt niet fors gestegen. In 2017 zijn er 124 meldingen 

gedaan, in het jaar 2021 zijn dit er 130 meldingen. De meldingen over de arbeidsmarkt gaan voor een deel over 

de werving en selectie (het niet verlengen van een contract valt hier ook onder) en deels over de werkvloer 
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2021 20172019

Grafiek: Registraties Flevoland naar terrein 2017 - 2021

* Politieke/publieke opinie, politie/OM/vreemdelingendienst, 
sport/recreatie, huisvesting

of mensen die zich ongelijk behandeld voelen vanwege de 

arbeidsvoorwaarden. 

Melder solliciteert via het uitzendbureau voor een tijdelijk 

project. Melder is zwanger en vertelt dit nadat ze gehoord 

heeft dat ze is aangenomen voor de baan. Melder heeft een 

afspraak gemaakt om de laptop en dergelijke te gaan op-

halen. Vlak voor deze afspraak krijgt melder te horen dat 

ze het contract niet meer krijgt. De reden hiervoor is dat 

zij een deel van het project niet aanwezig kan zijn vanwe-

ge het zwangerschapsverlof. Melder doet een melding bij 

BGBF. BGBF stuurt een brief aan het bedrijf waardoor ze is 

afgewezen. Het bedrijf erkend dat in het geval melder niet 

zwanger geweest zou zijn, ze aangenomen zou zijn. Het 

bedrijf maakt excuses. Melder wil het voor zichzelf afsluiten.

In de afgelopen 5 jaar is een stijging te zien in het aantal 

meldingen dat gaat over situaties in de buurt of in de wijk. 

In 2019 is een stijging te zien die in 2020 een piek heeft 

gehaald. In 2021 is het aantal meldingen ten opzichte van 

2020 weer gedaald. De piek zou verklaard kunnen worden, 

doordat Nederland in het jaar 2020 vanwege de corona-

maatregelen en lockdown veel thuis heeft moeten zitten. 

De meldingen gaan dan ook veelal over burenruzies waar 

discriminerende uitingen gedaan worden. Een groot deel 

van deze meldingen komt binnen als politieregistratie. 

Het aantal meldingen over de collectieve voorzieningen 

is in het afgelopen jaar bijna verdubbeld. In 2017-2020 is 

dit aantal redelijk stabiel gebleven. In 2021 is het bijna ver-

dubbeld. Deze meldingen gaan over het algemeen over het 

coronatoegangsbewijs. Naast het coronatoegangsbewijs 

zien we hier ook meldingen over etnisch profileren door de 

politie. In de afgelopen jaren is ook een stijging te zien van 

meldingen over instanties, zoals de Belastingdienst (toesla-

genschandaal) of jeugdzorginstanties. Melders voelen zich 

niet begrepen door deze instanties en ongelijk behandeld. 

In sommige gevallen heeft dit te maken met het gegeven 

dat melder een beperking heeft of een chronische ziekte. In 

een aantal gevallen heeft het te maken met ervaren voor-

oordelen over de herkomst van de melder. Er zijn tevens 

verschillende meldingen gedaan waarbij melders die de 



11

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

Nederlandse taal niet vloeiend spreken, moeilijkheden ondervinden in de gezondheidszorg. Het coronatoe-

gangsbewijs heeft ook effect gehad op het aantal meldingen dat is gedaan op het terrein horeca. We zien dan 

ook dat het aantal meldingen over de horeca in 2021 fors gestegen is ten opzichte van de jaren daarvoor.

Op het terrein media en reclame zien we een grote piek in het jaar 2020. Naar aanleiding van het Coronalied 

wordt er een groot aantal meldingen gedaan. Het OM heeft de zaak geseponeerd op basis van de artistieke vrij-

heid. Een aantal organisaties waaronder de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie is een artikel 12 procedure 

gestart. De rechter heeft ook hier besloten dat het niet strafbaar is. In 2021 is een klein aantal meldingen te zien 

op dit terrein, wat ten opzichte van de voorgaande jaren een daling betekent.

In de afgelopen 5 jaar is het aantal meldingen in de privésfeer toegenomen. Het aantal is in 2021 verdubbeld 

ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gaat om 26 meldingen. Het gaat in deze meldingen bijvoorbeeld over 

conflictsituaties binnen een gezin waar discriminerende of racistische uitspraken gedaan worden. In enkele 

gevallen gaat het om een ex-partner die uitspraken doet. Het is zorgwekkend dat het aantal meldingen in de 

privésfeer zo is gestegen.2 

2.3 Aard 
Er is een verschuiving te zien in de aard van de meldingen. Een melding kan verschillende vormen hebben. Zo 

kan er bijvoorbeeld sprake zijn van omstreden behandeling en kan er sprake zijn van een vijandige bejegening. 

In de casus in het kader komen beiden naar voren.

Dochter van melder voelt zich ongelijk behandeld op de middelbare school. Iemand in de klas roept ‘neger’ 

door de klas (vijandige bejegening). De docent reageert hier niet op. De dochter van melder reageert op de 

uitspraak van het meisje en wordt uit de klas gezet om af te koelen. De dochter voelt zich ongelijk behandeld 

door de docent omdat een klasgenoot die discriminerende opmerkingen maakt niet wordt gestraft en zij wel 

(omstreden behandeling). Door tussenkomst van BGBF kunnen beide partijen hun verhaal doen. De kijk van de 

melder en haar dochter op het incident, was anders dan die van de school. In het gesprek heeft de school toe-

gelicht wat zij voor stappen zetten tegen discriminatie en dat er gesproken is met betrokkenen over de gemaak-

te opmerkingen en wat voor impact dit kan hebben op een ander. Door het gesprek komen partijen dichter bij 

elkaar en worden er afspraken gemaakt over de toekomst. Zo wordt er besproken waar dochter terecht kan in 

het geval dat ze zich ongelijk behandeld voelt.   

In het jaar 2017 en 2018 is te zien dat de meeste meldingen een omstreden behandeling betreffen. Bij omstre-

den behandeling gaat het over uitsluiting, geweigerd worden bij een club, afgewezen worden bij een sollicitatie, 

ontslagen worden of het niet verlengen van een contract, regels die anders worden toegepast in eenzelfde 

situatie enz. Vanaf 2019 is te zien dat de meeste meldingen juist gaan over de vijandige bejegening. In de afge-

lopen jaren is een meer dan verdubbeling te zien in deze aard van 106 registraties in 2017 naar 250 in 2021. Op 

de andere aarden, waaronder ook omstreden behandeling, is een lichtere stijging te bemerken. 

Meldingen over vijandige bejegening gaan onder andere over burenruzies waarbij discriminerende opmerkin-

gen gemaakt worden of discriminerende opmerkingen die gemaakt worden in de openbare ruimte. Enkele 

meldingen gaan over arbeidssituaties waarbij discriminerende opmerkingen gemaakt worden door collega’s of 

leidinggevende of over discriminerende opmerkingen in het onderwijs of bij het winkelen.

Getuige melding: Melder doet een melding naar aanleiding van het verhaal van een vriendin. De vriendin van 

melder was op stap met een andere vriendin. Ze zijn van Japanse herkomst. Ze worden door de medewerker 

uit de winkel gezet, omdat ze hebben aangegeven nog even te willen nadenken of ze een tas wel of niet willen 

kopen. De medewerker stuurt de vriendinnen onbeschoft naar buiten waarbij de medewerker uitspraken doet 

over Chinezen. 

2  Een mogelijk verklaring is wederom de lockdown, waardoor mensen veel aan huis gebonden waren, of een gewijzigde registra-
tiewijze door de politie. Het zal verder onderzocht moeten worden om hier meer duiding aan te kunnen geven.
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Grafiek: Registraties Flevoland naar aard 2017 - 2021

2021 20172019



13

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021



14

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

Het aantal meldingen over Almere en uit Almere zijn de afgelopen jaren fors gestegen. In het jaar 2017 zijn er 

142 meldingen over discriminatie gedaan vanuit en over Almere, in 2021 zijn er 251 meldingen gedaan. In het 

jaar 2020 zien we een piek (265 meldingen).

3.1 Discriminatiegrond
• In de gemeente Almere is de grond herkomst/kleur de grond waar de meeste registraties van worden 

gemaakt. In 2021 zijn er 129 meldingen geregistreerd waarbij inwoners zich gediscrimineerd voelden 

op grond van hun herkomst/huidskleur. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2017.

• Over de afgelopen jaren is een stijging te zien in het aantal meldingen op grond van seksuele ge-

richtheid. Het aantal meldingen waarbij gescholden wordt met onder andere ‘homo’ en ‘flikker’ is 

toegenomen. De meldingen gaan veelal over situaties waarbij agenten, handhavers of medewerkers 

van bijvoorbeeld een winkel, NS worden uitgemaakt voor ‘homo’. Maar ook over situaties waar in de 

openbare ruimte gescholden wordt en bij burenruzies. Het overgrote deel van deze meldingen komt 

binnen via de politie. Het is zorgelijk dat deze meldingen toegenomen zijn. Door homo als scheld-

woord te gebruiken wordt een LHBTI+vijandig klimaat gecreëerd (of in stand gehouden) waardoor 

het moeilijker wordt voor iemand om open te zijn over de seksuele gerichtheid of genderidentiteit en 

zichtbaar zichzelf te zijn. 

• Er is een schommeling te zien in het aantal meldingen op grond van geslacht. In 2021 is het aantal 

meldingen op deze grond gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Door de jaren heen is te zien dat 

het aantal meldingen op de grond geslacht echter nagenoeg hetzelfde is gebleven. Het grote deel van 

deze meldingen zijn werk gerelateerd. BGBF is waakzaam bij vacatures. Wordt er duidelijk aangegeven 

(ook grafisch) of deze open staan voor zowel mannen als vrouwen? De toename op deze grond heeft 

onder andere te maken met het aantal vacatures waaruit niet duidelijk blijkt dat deze open staat voor 

zowel mannen als vrouwen. In 2021 waren dit er meer. In het jaar 2021 zijn er hiernaast verschillen-

de meldingen gedaan over discriminerende opmerkingen jegens transgenderpersonen en meldingen 

over invulformulieren waarbij geen andere optie wordt geboden dan de keuze voor heer of mevrouw. 

Meldingen over discriminatie op grond van genderidentiteit vallen ook onder de grond geslacht.

• Op de grond handicap en chronische ziekte is een lichte stijging te zien in het aantal meldingen. 

Vanaf 2020 is een deze stijging te herleiden tot de coronamaatregelen en de invoering van de mond-

kapjesplicht. De toepassing van de verplichting in de praktijk gaan in sommige gevallen gepaard met 

onduidelijkheid waardoor mensen die een beroep doen op de uitzondering niet worden toegelaten 

of vijandige bejegening ervaren. Naast deze meldingen zijn er door de jaren heen ook meldingen ont-

vangen over werkgerelateerde situaties. Melders lopen aan tegen vooroordelen van werkgevers over 

hun handicap of chronische ziekte.

3

Gemeente Almere
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Grafiek: Registraties Almere naar discriminatiegrond 2017 - 2021

2021 20172019

* Arbeidscontract en -duur, burgerlijke staat, 
levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid

*

• Het aantal registraties van discriminatie op grond 

van leeftijd in Almere is in de afgelopen vijf ja-

ren gedaald. Waar vroeger nog een leeftijdseis 

genoemd werd in een vacature, gebeurt dat nu 

minder. Dit betekent niet dat leeftijdsdiscrimina-

tie bij de werving en selectie ook minder voor-

komt, maar dit wordt lang niet altijd gemeld, om-

dat melders bijvoorbeeld denken dat dit geen zin 

heeft of geen bewijs hebben: “je vermoedt het 

wel, maar zeker weten doe je het niet” (inwoner 

van Flevoland na een sollicitatie). 

• Hoewel burgerlijke staat nauwelijks nog als grond 

voorkomt in de cijfers en het aantal nog steeds 

laag is, is het toch opvallend dat er opeens vier 

meldingen over worden gedaan in 2021, ten 

opzichte van nul in voorgaande jaren, afgezien 

van één in 2019. In 2021 is er een melding ge-

daan over dat het voor een alleenstaande meer 

moeite kost om een huis te vinden, iemand die 

zich gepest voelt door de buren omdat zij alleen 

is, over opmerkingen met betrekking tot de bur-

gerlijke staat in een verzekeringsrapport en over 

dat de vermogensgrens bij het hebben van een 

bijstandsuitkering lager is bij alleenstaanden dan 

bij een getrouwd stel.

• Meldingen over een niet-wettelijke gronden zijn 

in Almere gestegen in de afgelopen jaren. In 2021 

is het aantal meldingen ten opzichte van het jaar 

daarvoor zelfs bijna 6 keer zoveel gemeld. Deze 

forse stijging heeft te maken met de invoering 

van het coronatoegangsbewijs en andere coro-

namaatregelen. Inwoners van Almere voelen zich 

ongelijk behandeld omdat ze geen toegang krij-

gen tot verschillende openbare ruimtes vanwege 

het niet gevaccineerd of getest zijn. Dit is in be-

ginsel geen juridische discriminatie. BGBF heeft al 

deze melders wel te woord gestaan, uitleg gege-

ven, doorverwezen en maatschappelijke/keten-

partners informatie verschaft over de toepassing 

van de gelijkebehandelinsgwetgeving in dit kader.
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Grafiek: Registraties Almere naar terrein 2017 - 2021

3.2 Terrein
• De arbeidsmarkt is het terrein waarover de 

meeste meldingen gedaan worden in Almere. 

De stijgende lijn die te zien is in 2017 en 2018, is 

in de jaren 2019 en 2020 niet doorgezet. In het 

jaar 2021 is te zien dat het aantal meldingen toch 

weer is gestegen. Hierbij is er ook een stijging in 

het aantal meldingen waarbij de politie wordt 

uitgescholden, wat ook als discriminatie op de 

arbeidsmarkt wordt geregistreerd. 

• Alhoewel het aantal meldingen over de buurt/

wijk met een melding is gedaald in 2021 ten op-

zichte van 2020, is een verdubbeling te zien in 

het aantal meldingen in Almere ten opzichte van 

2017. Het aantal burenruzies waarbij discrimine-

rende opmerkingen gemaakt worden neemt toe.

• Op het terrein collectieve voorzieningen is een 

stijging te zien. Dit in verband met meldingen 

over de coronagerelateerde zaken, maar ook 

in het aantal meldingen over welzijnsinstanties. 

Melders voelen zich in deze situaties veroordeeld 

vanwege een kenmerk die er niet toe zou moe-

ten doen. 

• In de horeca is in 2021 een stijging te zien on-

danks dat er nog sprake is van een gedeeltelijke 

sluiting dat jaar. In 2018 gaat het nog veelal over 

discriminerend deurbeleid, in 2021 over corona-

maatregelen. Op dit laatste heeft de horeca-ei-

genaar weinig invloed, behalve als de betref-

fende onderneming de maatregelen op andere 

wijze dan voorgeschreven besluit toe te passen. 

In sommige gevallen heeft BGBF geadviseerd 

aan de melder vooral in gesprek te blijven en sa-

men met de ondernemingen te kijken naar mo-

gelijkheden binnen de maatregel, bijvoorbeeld 

als men graag wil kijken naar het zwemmen van 

het kind, maar de enige plek die wordt geboden 

de horeca van het zwembad is. 

* Politieke/publieke opinie, politie/OM/vreemdelingendienst, 
sport/recreatie, huisvesting

2021 20172019
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• In het onderwijs is een verdubbeling te zien van het aantal meldingen in 2021 ten opzichte van het jaar 

daarvoor. In een aantal meldingen gaat het om coronagerelateerde meldingen. Waarbij bijvoorbeeld 

een leerling niet mag deelnemen aan een triatlon vanwege het niet willen testen en het niet hebben 

van een vaccinatiebewijs. Het merendeel van de meldingen gaat over het gebruik van discriminerende 

opmerkingen tussen leerlingen onderling en een enkele keer een opmerking die gemaakt wordt door 

een docent

• Op het terrein media en reclame zien we een piek in het jaar 2020, dit heeft te maken met het aantal 

meldingen over het Coronalied. In het jaar 2021 zien we een daling van het aantal meldingen op het 

terrein media en reclame. 

• In de privésfeer zijn de discriminatiemeldingen toegenomen in de afgelopen vijf jaren. Er heeft bijna 

een verdubbeling plaatsgevonden ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat hierbij om situaties met 

ex-partner of met bekenden. 

3.3  Aard
• In de gemeente Almere is te zien dat net zoals op provinciaal niveau een verschuiving heeft plaats-

gevonden. In het jaar 2017 en 2018 werd er meer gemeld over omstreden behandeling. Vanaf 2019 

hebben de meeste meldingen betrekking op de vijandige bejegening.

• De meldingen waar geweld aan te pas komt zijn ook gestegen.

3.4 Wijze van klachtbehandeling
In de wijze van klachtbehandeling is te zien dat er relatief weinig schommelingen zijn. In 2021 zijn er meer 

dingen gedaan zijn waarbij de melder heeft aangegeven alleen een melding te willen doen voor registratie. 

Daarnaast is ook te zien dat erin 2021 meer melders zijn doorverwezen dan in de jaren ervoor.

Grafiek: Registraties Almere naar aard 2017 - 2021

2021 20172019
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De meldingen uit Lelystad en over Lelystad zijn over de afgelopen vijf jaren toegenomen. Van 76 meldingen in 

2017 tot 119 registraties in 2021.

4.1 Discriminatiegrond
• Elk jaar komen de meeste meldingen binnen over de grond herkomst. Hoewel in het jaar 2021 dit 

aantal wel is afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2020 zijn er ook in Lelystad verschillende 

meldingen gedaan over het Coronalied, wat het hogere aantal meldingen dat jaar deels zou kunnen 

verklaren. 

• Het aantal meldingen op grond van handicap en chronische ziekte zijn in de jaren 2020 en 2021 toe-

genomen. Ten opzichte van de jaren 2017-2019 is het aantal meldingen over handicap en chronische 

ziekte zelfs verdubbeld. In 2020 en 2021 zijn er verschillende meldingen gedaan waarbij melders zich 

vanwege een handicap of chronische ziekte benadeeld voelde door de coronamaatregelen. Daar-

naast zien we in 2021 ook een stijging in het aantal meldingen over de toegankelijkheid. In het jaar 

2021 zijn er ook vier meldingen gedaan die betrekking hadden op de toegankelijkheid van de verkie-

zingen.

• Meldingen op grond van seksuele gerichtheid zijn in de laatste drie jaar fors gestegen ten opzichte van 

het jaar 2017 en 2018. De gevallen waarin wordt gescholden met homo en flikker zijn in de afgelopen 

jaren in Lelystad meer gemeld.

• Het aantal meldingen op grond van geslacht is in Lelystad gedaald. Er zijn veel schommelingen ge-

weest in het aantal meldingen; In 2018 is nog een stijging te zien maar deze stijging is niet doorgezet. 

Bij deze meldingen gaat het over het algemeen over een werkgerelateerde situatie. Bijvoorbeeld dat 

uit de vacature niet blijkt dat de functie openstaat voor zowel mannen als vrouwen. 

• Het aantal meldingen op grond van leeftijd is in 2021 ten opzichte van het jaar 2017 vier keer kleiner 

geworden. In de tussenliggende jaren zien we schommelingen in het aantal meldingen.

• Het aantal meldingen op grond van godsdienst is in 2021 gehalveerd ten opzichte van de jaren 2017-

2019. In 2021 zijn er drie meldingen waarbij melders zich ongelijk behandeld hebben gevoeld op 

grond van hun godsdienst. In twee van de drie meldingen gaat het om dat godsdienst een rol ge-

speeld heeft in de werving en selectie. Bij de derde melding voelt melder zich gediscrimineerd, omdat 

alleen vastende personen gecontroleerd werden.

• Ook in de gemeente Lelystad is een toename van meldingen te zien over een niet-wettelijke grond. 

Het aantal meldingen is ten opzichte van het jaar ervoor bijna verdubbeld. In 2021 zijn er vanuit Lely-

stad verschillende meldingen gedaan over coronagerelateerde situaties. Melders voelden zich anders 

behandeld omdat ze vanwege het niet gevaccineerd zijn geen toegang kregen bij bepaalde plekken. 

Bij 1 melding werd een werknemer door de werkgever gewezen dat melder een gevaar was om-

dat melder niet gevaccineerd is. In enkele gevallen is ook een melding gedaan over de manier hoe 

niet-gevaccineerden weergegeven worden in de media.

4

Gemeente Lelystad
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4.2 Terrein
• Het grootste aantal meldingen die gedaan wordt in Lelystad gaat over de arbeidsmarkt. In de afge-

lopen vijf jaar is te zien dat het aantal meldingen op de arbeidsmarkt erg schommelt. Ten opzichte 

van het jaar 2017 is er in het 2021 een kleine stijging te zien, maar vergeleken met 2020 is het aantal 

gedaald.

2021 20172019

* Arbeidscontract en -duur, burgerlijke staat, 
levensovertuiging, nationaliteit, politieke gezindheid

Grafiek: Registraties Lelystad naar discriminatiegrond 2017 - 2021
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Grafiek: Registraties Lelystad naar terrein 2017 - 2021

* Politieke/publieke opinie, politie/OM/vreemdelingendienst, 
sport/recreatie, huisvesting

2021 20172019

• Het aantal meldingen in de buurt/wijk is in de af-

gelopen vijf jaar gestegen. Ten opzichte van het 

jaar 2017 is het aantal meldingen op dit terrein 

bijna vier keer zo groot. De stijging is ingezet 

vanaf 2019.

• Het aantal meldingen op het terrein collectieve 

voorzieningen schommelt, met een daling van 

2018. In 2021 staat het echter weer op hetzelfde 

aantal als in het jaar 2017, namelijk dertien. 

• Het aantal meldingen op grond van commerci-

ele dienstverlening is licht gestegen van negen 

naar twaalf meldingen. In 2020 en 2021 zijn er 

verschillende meldingen gedaan waarin iemand 

zich bij een supermarkt geweigerd heeft ervaren 

om het niet kunnen dragen van een mondkap-

je vanwege medische redenen. Daarnaast is er 

ook een stijging te zien van meldingen waarbij 

de melder geweigerd wordt of vijandig bejegend 

wordt op grond van hun herkomst.

• Het aantal meldingen over de huisvesting zijn in 

de afgelopen vijf jaren licht gestegen. Hoewel er 

in 2021 één melding minder is dan in 2020, zijn 

er ten opzichte van het jaar 2017 vier keer zo-

veel meldingen. Deze meldingen gaan voor een 

groot gedeelte over de toelating op de woning-

markt. Melders voelen zich ongelijk behandeld 

op grond van een handicap of chronische ziekte 

en zijn van mening dat hun kansen op een wo-

ning slechter zijn.

• In de openbare ruimte is een stijging te zien in 

het aantal meldingen. Het aantal meldingen is in 

het jaar 2021 verdubbeld ten opzichte van het 

jaar 2017. In 2020 is het aantal meldingen nog 

hoger met negentien meldingen. In deze mel-

dingen gaat het om melders die discriminatoir 

bejegend worden in de openbare ruimte.

• Het aantal meldingen over de horeca is toegeno-

men. Van één melding in 2017 naar vijf meldingen 

in het jaar 2021. De meldingen in 2021 zijn mel-

dingen waarbij de melders zich buitengesloten 

voelen door het coronatoegangsbewijs.
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• Het aantal meldingen over media en reclame zijn afgenomen. In 2020 was nog een piek te zien in het 

aantal meldingen. Melders uitten zich toen gekwetst over het Coronalied. In 2021 zijn vanuit Lelystad 

geen meldingen geregistreerd over de media en reclame.

• In het onderwijs is in de afgelopen vijf jaar een schommeling te zien in het aantal meldingen. In 2021 zijn 

ten opzichte van het jaar 2017 meer meldingen gedaan. Het aantal lag echter hoger in 2018 en 2019.

• Ook in de gemeente Lelystad is een stijging te zien in het aantal meldingen in de privésfeer. In het jaar 

2017 is er geen enkele melding gedaan, in het jaar 2021 zijn dit er zeven. In deze meldingen gaat het in 

een aantal gevallen over een ex-partner die racistische opmerkingen maakt en in een enkel geval gaat 

het om een conflict tussen vrienden waar racistische opmerkingen bij worden gemaakt.

4.3 Aard
• Het aantal meldingen uit Lelystad gaat vanaf 2019 het vaakst over een vijandige bejegening, waar dit 

in het jaar 2017 en 2018 nog het meest ging over een omstreden behandeling.

• Het aantal meldingen over vijandige bejegening is ten opzichte van het jaar 2017 fors gestegen.

• Bedreigingen worden ten opzichte van het jaar 2017 ook vaker gemeld. In 2020 en 2021 zijn er tien 

meldingen gedaan ten opzichte van één in 2017.

• Ook meldingen over geweld in combinatie met discriminatie zijn in de afgelopen jaren gestegen. Ech-

ter is na de piek in 2019 weer een daling te zien.

4.4 Wijze van klachtbehandeling
In de gekozen klachtbehandeling in de gemeente Lelystad is te zien dat er in het jaar 2019 in veel zaken bemid-

deld is. In de jaren erna is dit aantal gedaald. Ook in Lelystad is het aantal meldingen alleen ter registratie toe 

genomen. Het aantal meldingen/registraties waar door BGBF wordt bijgestaan in de procedure is toegenomen

in de laatste 2 jaar.

Grafiek: Registraties Lelystad naar aard 2017 - 2021

2021 20172019
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In de gemeente Dronten is een lichte stijging te zien in het aantal meldingen. Van 28 meldingen in 2017 naar 

30 meldingen in 2021. In de tussenliggende jaren zijn er minder meldingen gedaan, vanaf 2020 (23) is weer een 

stijging te zien. 

5.1 Discriminatiegrond
• In de gemeente Dronten worden de meeste meldingen gedaan op grond van herkomst. Ten opzichte 

van het jaar 2017 is een lichte stijging te zien van het aantal meldingen op deze grond. Ten opzichte 

van de jaren 2018, 2019 en 2020 is een lichte daling te zien. Van 14 meldingen in 2020 naar 10 mel-

dingen in 2021.  

• In de afgelopen vijf jaar is een schommeling te zien in het aantal meldingen op grond van geslacht. Er 

is een lichte daling te zien in het aantal meldingen ten opzichte van het jaar 2017.

• De tweede grond waar de meeste meldingen over gedaan worden in de gemeente Dronten is de 

grond seksuele gerichtheid. Het aantal meldingen op deze grond is drie keer zoveel als in de ja-

ren 2017-2019. In 2021 gaat het om meldingen waar politieagenten worden uitgescholden met ho-

mo-gerelateerde woorden, burenruzies en jongeren die opmerkingen maken over de seksuele ge-

richtheid.

• Het aantal meldingen op grond van leeftijd is gedaald. In 2017 zijn er vier meldingen gedaan. In de 

jaren erna daalt het aantal tot één. In de melding van 2021 meldt zich één persoon die zich ongelijk 

behandeld op grond van leeftijd vanwege het niet kunnen kiezen tussen de vaccins tegen het Corona-

virus. Juridisch gezien is dit geen discriminatie, aangezien het niet de arbeidsmarkt of beroepsonder-

wijs betreft.

• Op grond van handicap en chronische ziekte zijn er in het jaar 2021 drie meldingen geregistreerd, in 

2020 één. In 2017 waren dit er nog zes.

• Het aantal meldingen op grond van niet-wettelijke gronden schommelt en is verdubbeld ten opzichte 

van het jaar 2017. In 2019 en 2020 kwam er geen melding over, in 2021 is het aantal meldingen weer 

gestegen naar vier. In twee van de vier meldingen gaat het om een melding waarbij de melder zich 

gediscrimineerd voelde vanwege het niet hebben van een coronatoegangsbewijs.

5

5

Gemeente Dronten
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2021 20172019

Grafiek: Registraties Dronten naar discriminatiegrond 2017 - 2021
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Grafiek: Registraties Dronten naar terrein 2017 - 2021

* Politieke/publieke opinie, politie/OM/vreemdelingendienst, 
sport/recreatie, huisvesting

2021 20172019

.2 Terrein
• Het terrein waar de meeste meldingen over wor-

den geregistreerd in de gemeente Dronten is de 

arbeidsmarkt. In de afgelopen vijf jaar is een da-

ling te zien in het aantal meldingen; het aantal 

is gehalveerd van veertien in 2017 naar zeven in 

2021.

• Het aantal meldingen in de buurt/wijk is in de af-

gelopen jaren toegenomen. 

• Ook de meldingen over de openbare ruimte zijn 

gestegen. In 2021 zijn hier vijf meldingen over 

geregistreerd.

• Over de commerciële dienstverlening is in 2021 

één melding binnengekomen. De jaren ervoor is 

dit aantal hoger.

 • Er is tevens een daling te zien in het aantal mel-

dingen over het onderwijs.
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5.3 Aard
• In het jaar 2021 zijn er de meeste meldingen geregistreerd over vijandige bejegening in Dronten.  

• En dit aantal is in de afgelopen jaren gestegen. 

• In 2017 is het aantal meldingen over omstreden behandeling hoger dan over vijandige bejegening, 

maar het aantal meldingen over een omstreden behandeling is in de afgelopen vijf jaren gedaald in 

Dronten.

5.4 Wijze van klachtbehandeling
In de gemeente Dronten is een daling te zien waarin advies en informatie gegeven wordt. Er wordt door BGBF 

vaker bijgestaan in de procedure. In minder gevallen wordt er invloed uitgeoefend op het beleid van de weder-

partij.

Grafiek: Registraties Dronten naar aard 2017 - 2021

2021 20172019
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Het aantal meldingen in de gemeente Noordoostpolder heeft in de afgelopen jaren een stijging gekend. Van 

22 meldingen in het jaar 2017 naar 32 meldingen in het jaar 2021. In de tussenliggende jaren is een nog groter 

aantal meldingen te zien vanuit de Noordoostpolder.

6.1 Discriminatiegrond
• De meeste meldingen vanuit de Noordoostpolder worden gedaan over de grond herkomst. Ten op-

zichte van het jaar 2017 is een verdubbeling te zien.

• Op de grond geslacht is in 2021 één melding gedaan. Het aantal meldingen op grond van geslacht is 

in de afgelopen jaren gedaald. In 2018 was er een piek, maar dit nam weer af in de jaren erna.

• Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is in de afgelopen vijf jaren gestegen. Van vijf 

meldingen in het jaar 2017 naar acht in het jaar 2021. Ten opzichte van 2020 is het aantal meldingen 

over seksuele gerichtheid gelijk gebleven.

• Er is een stijging te zien in de meldingen over handicap en chronische ziekte. In 2021 zijn er 5 mel-

dingen gedaan over handicap en chronische ziekte. Deze meldingen werden gedaan door melders 

die zich gediscrimineerd voelden doordat zij geweigerd werden bij een openbare ruimte vanwege het 

niet kunnen dragen van een mondkapje vanwege medische redenen.

• In de afgelopen vijf jaren is er een schommeling geweest in het aantal meldingen over een niet-wet-

telijke grond, van nul in 2020 naar drie in 2021.

6

Gemeente Noordoostpolder
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Grafiek: Registraties NOP naar discriminatiegrond 2017 - 2021
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Grafiek: Registraties NOP naar terrein 2017 - 2021

* Politieke/publieke opinie, politie/OM/vreemdelingendienst, 
sport/recreatie, huisvesting 2021 20172019

6.2 Terrein
• Het hoogste aantal meldingen wordt, ook in 

Noordoostpolder, geregistreerd op het terrein 

arbeidsmarkt. Over de afgelopen vijf jaar is er wel 

een daling te zien van dit aantal. De piek in 2018 

(20) bestaat uit veel advertenties waar melding 

over is gedaan of die door de medewerkers van 

BGBF zijn tegengekomen. In de laatste jaren is 

dit minder geworden. Dit betekent niet per se dat 

er minder wordt gediscrimineerd in de werving 

en selectie uiteraard, maar hoogstwaarschijnlijk 

wel dat er meer aandacht is voor het voorko-

men van buitensluitende taal in vacatureteksten. 

BGBF komt steeds vaker advertenties tegen waar 

m/v/x achter de functienaam wordt aangegeven. 

Hierdoor is voor sollicitanten direct zichtbaar dat 

de functie voor iedereen open staat.

• Het aantal meldingen over buurt/wijk is geste-

gen, met een uitschieter van twaalf meldingen in 

2020, terug naar vijf in 2021. 

• Ook het aantal meldingen over de commerciële 

dienstverlening is in de afgelopen vijf jaar geste-

gen, van nul in 2017 tot 4 in 2021. De meeste 

meldingen in dat jaar gaan over iemand die ge-

weigerd werd vanwege het niet kunnen dragen 

van een mondkapje. Eén melding gaat over de 

weigering om een zakelijke rekening te openen 

bij een bank vanwege de vluchtelingenstatus van 

melder. 

• Meldingen over het onderwijs worden elk jaar 

enkele keren geregistreerd. Vaak over een me-

deleerling of docent die discriminerende opmer-

kingen maken en soms over het schooladvies.

• Het aantal meldingen over de openbare ruim-

te neemt toe en is drie keer zo hoog in het jaar 

2021.
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6.3 Aard
• De meeste meldingen in de gemeente Noordoostpolder gaan nog steeds over vijandige bejegening, 

ondanks dat het absolute aantal in 2021 is gedaald.

• Het aantal meldingen over geweld is in de afgelopen vijf jaar toegenomen. In 2017 zijn er 0 meldingen 

over geregistreerd, in 2021 zijn dit er vijf.

6.4 Wijze van klachtbehandeling
In de gemeente Noordoostpolder is er in de afgelopen vijf jaar vaker bemiddeld. Ten opzichte van het jaar 2017 

zijn er tevens meer meldingen gedaan vanuit de Noordoostpolder alleen ter registratie.

Grafiek: Registraties NOP naar aard 2017 - 2021

2021 20172019
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In de afgelopen jaar zien we een forse stijging in het aantal meldingen vanuit en over de gemeente Urk. In 2017 

zijn dit 5 meldingen en in het jaar 2021 zijn dit er 16. Eén minder dan in het jaar 2020.

7.1 Discriminatiegrond 
• De grond waar de meeste meldingen over binnenkomen is seksuele gerichtheid. Er is hier een forse 

stijging te zien In 2017 tot en met 2019 zijn er nog nul meldingen geregistreerd op deze grond. In 2021 

zijn dit er zes.

• Het aantal meldingen over herkomst is ten opzichte van het jaar 2017 verdubbeld. In het jaar 2019 is 

een piek te zien met zes meldingen. Deze gaan over verschillende conflicten/ruzies waar racistische 

opmerkingen gedaan worden. Ook zijn er melders die hun zorgen uiten over de toenemende cultu-

rele diversiteit. 

• Het aantal meldingen op grond van geslacht is gedaald. In 2021 zijn er nul meldingen gedaan over 

onderscheid op grond van geslacht, terwijl dit een jaar ervoor nog vier waren.

• Het aantal meldingen op grond van handicap of chronische ziekte schommelt tussen de nul in 2017 

en twee in 2021. In 2020 zijn er vijf meldingen geregistreerd op deze grond. Vier van de vijf betreffen 

klachten over de toepassing van de coronamaatregelen in de praktijk. 

  Melders ervaren problematiek bij de toegang tot een winkel, door slechte mobiliteit of het niet kunnen 

dragen van een mondkapje vanwege medische redenen.

7

Gemeente Urk
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Grafiek: Registraties Urk naar discriminatiegrond 2017 - 2021
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Grafiek: Registraties Urk naar terrein 2017 - 2021

2021 20172019

7.2 Terrein
• In de gemeente Urk worden de meeste meldin-

gen geregistreerd over de arbeidsmarkt. In de 

afgelopen vijf jaren is een stijging te zien in het 

aantal meldingen, van twee in 2017, naar negen 

in 2020, terug naar zes in 2021. 

• In 2021 zien we voor het eerst weer meldin-

gen over de collectieve voorzieningen. De twee 

meldingen zijn gerelateerd aan de maatregelen 

die genomen zijn naar aanleiding van de co-

ronapandemie. Eén melder wordt geweigerd bij 

een zorgverlener vanwege het niet kunnen dra-

gen van een mondkapje. Bij de tweede melding 

gaat het om iemand die zich benadeeld voelt 

vanwege het beeld dat geschetst wordt door de 

overheid over niet gevaccineerde mensen.

• Op het terrein van commerciële dienstverlening 

worden door de jaren heen enkele meldingen 

geregistreerd, met drie in 2020. Deze drie mel-

dingen gaan over de moeilijkheden die werden 

ondervonden door mensen met een handicap of 

chronische ziekte bij de winkels door de coro-

nagerelateerde maatregelen. Zoals het verplicht 

moeten meenemen van een winkelwagen of 

mandje en de lange wachtrijen bij de ingang.

• Het aantal meldingen over de openbare ruimte 

blijft gelijk met jaarlijks één a twee registraties. De 

twee meldingen in 2021 zijn beide gerelateerd 

aan antisemitisme. 
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7.3 Aard
• In het jaar 2021 zijn de meeste meldingen geregistreerd over de vijandige bejegening. Over de afge-

lopen 5 jaren is hier een forse stijging in te zien. 

• Het aantal meldingen over een omstreden behandeling is ten opzichte van het jaar 2020 gehalveerd, 

maar over de periode van vijf jaar is wel een stijging waar te nemen.

• Het aantal meldingen over geweld is gedaald naar nul. In 2017 en 2018 werd hier nog eenmaal mel-

ding van gedaan.

7.4 Wijze van klachtbehandeling
In de gemeente Urk is vaker gekozen voor het bijstaan in de procedure door BGBF. Ten opzichte van het jaar 

2017 neemt het aantal gevallen waarbij melders worden voorzien van advies en informatie toe.

Grafiek: Registraties Urk naar aard 2017 - 2021

2021 20172019
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In de afgelopen vijf jaren is een schommeling te zien in het aantal meldingen uit en over Zeewolde. In 2019 is 

het hoogste aantal meldingen geregistreerd (21). In 2021 zijn dit er zeventien, drie meer dan in 2017.

8.1. Discriminatiegrond
• In de gemeente Zeewolde wordt het meeste gemeld over ongelijke behandeling op grond van her-

komst en op gronden die niet wettelijk zijn vastgesteld. 

• Het aantal meldingen op grond van herkomst is in de afgelopen 5 jaar erg wisselend, maar er is wel 

stijging te zien van één in 2017 naar zes in 2021.

• In 2021 zijn er zes meldingen gedaan over een niet-wettelijke grond. De meldingen in 2021 zijn ge-

relateerd aan het coronatoegangsbewijs en het beeld dat wordt neergezet over de mensen die niet 

gevaccineerd zijn.

• Het aantal meldingen op grond van geslacht schommelt van drie in 2017, naar vijf in 2020 tot twee in 

2021.

• De meldingen op grond van leeftijd is gedaald. In 2017 zijn er zes meldingen geregistreerd. Dit aantal 

daalt in de daaropvolgende jaren tot 0 in 2021. Wellicht speelt de krapte op de arbeidsmarkt hierbij een 

rol.

• Het aantal meldingen over seksuele gerichtheid is licht gestegen van nul in 2017 tot twee in 2021.

8

Gemeente Zeewolde
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Grafiek: Registraties Zeewolde naar discriminatiegrond 2017 - 2021



36

Monitor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland | 2017-2021

Grafiek: Registraties Zeewolde naar terrein 2017 - 2021

2021 20172019

8.2 Terrein
• In de afgelopen vijf jaar is te zien dat de mees-

te registraties gaan over discriminatie op de ar-

beidsmarkt, behalve in het jaar 2021. Het aantal 

meldingen over de arbeidsmarkt is gedaald.

• In 2021 gaan de meeste meldingen over de ho-

reca, wat is gestegen van jaarlijks één melding 

naar zes in 2021. Vijf hiervan gaan over de toe-

passing van het coronatoegangsbewijs in de ho-

reca, waarbij mensen die niet gevaccineerd zijn 

de toegang werd geweigerd. Dit is een niet-wet-

telijke grond.

• Het aantal meldingen in de openbare ruimte is 

toegenomen. In 2017 en 2018 zijn er geen mel-

dingen over geregistreerd, in de daaropvolgende 

jaren is een stijging te zien tot vier in 2021. Drie 

gaan er over conflicten waar discriminerende 

opmerkingen worden gemaakt, één betreft een 

bekladding van een fietspad met een hakenkruis 

en een Jodenster.

• Over de politieke/publieke opinie wordt in 2021 

ook weer gemeld. Dit was voor het laatst het ge-

val in 2017.
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8.3 Aard
• In de gemeente Zeewolde wordt het meeste gemeld over omstreden behandeling, hoewel het aantal 

meldingen op deze aard wel zijn gedaald.

• Meldingen over een vijandige bejegening is in de afgelopen vijf jaar gestegen. In 2017 zijn er 2 meldin-

gen gedaan van een vijandige bejegening. In 2021 zijn dit er 7.

• Het aantal meldingen over geweld zijn in de gemeente Zeewolde gestegen. In 2017 zijn er geen mel-

dingen over geweld. In het jaar 2021 zijn er 3 meldingen gedaan.  

8.4 Wijze van klachtbehandeling
In de gemeente Zeewolde wordt in de afgelopen vijf jaar vaker melding gedaan alleen ter registratie. Het aantal 

meldingen waarbij invloed wordt uitgeoefend op het beleid door BGBF is gedaald, door een afname van discri-

minerende vacatureteksten. 

Grafiek: Registraties Zeewolde naar aard 2017 - 2021

2021 20172019
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4. Conclusies & aanbevelingen

Met deze monitor is getracht een compleet beeld te geven van de bij BGBF geregistreerde discriminatie-erva-

ringen van 2017 tot en met 2021. 

Niet alle discriminatie-incidenten worden gemeld. Deze analyse is gebaseerd op wat er wordt gemeld bij BGBF, 

bij de politie of andere organisaties en op wat BGBF zelf signaleert. Bij het registreren van de melding wordt altijd 

de bron vermeld.

Discriminatiegrond
• De meeste meldingen in de afgelopen vijf jaren hebben betrekking op de grond herkomst en hier is 

ook de grootste stijging op waar te nemen. 

• Een forse stijging is tevens te zien in het aantal meldingen over de grond seksuele gerichtheid. 

• Het aantal meldingen op grond van handicap en chronische ziekte is in de afgelopen vijf jaar ook 

toegenomen. De stijging is deels te wijten aan de mondkapjesplicht. Mensen met een beperking of 

chronische ziekte liepen aan tegen de het niet toepassen van de uitzondering.

• Daarnaast is een stijging te zien in het aantal meldingen op een niet-wettelijke grond in 2021. De forse 

stijging is te herleiden tot meldingen over het coronatoegangsbewijs. De verwachting is dan ook dat 

in de komende jaren dit aantal weer zal dalen.

• Op de grond leeftijd is een fikse daling te zien. Ook het aantal meldingen op grond van geslacht is in de 

afgelopen vijf jaar gedaald. In 2018 zagen we een stijging, maar dit daalde fors in 2019 en deze daling 

heeft zich de jaren erna licht voortgezet.

Terrein
• Over de arbeidsmarkt wordt elk jaar de meeste melding gedaan. De stijging in het aantal totale re-

gistraties is echter niet terug te zien in het aantal meldingen over de arbeidsmarkt. Het aantal op de 

arbeidsmarkt is in de afgelopen vijf jaren namelijk nagenoeg gelijk gebleven. 

• Op bijna alle andere terreinen is dan ook wel een stijging te zien in absolute aantallen. Een zorgwek-

kende ontwikkeling is de stijging van geregistreerde discriminatie-ervaringen in de privésfeer, van één 

in 2017 naar 26 in 2021. Het is goed mogelijk dat de lockdown hier een hand in heeft gehad, wat span-

ningen binnenhuis heeft opgeleverd. In dat geval zou dit aantal de komende periode weer moeten 

afnemen, hoewel er nog steeds veel mensen in ieder geval meer thuis zullen blijven werken.

• Het aantal meldingen in de openbare ruimte is hiernaast meer dan verdubbeld in 2021 ten opzichte 

van het jaar 2017. Het maken van racistische of ander discriminerende opmerkingen neemt dus toe of 

wordt meer gemeld/dan wel anders geregistreerd. Een groot deel van deze meldingen zijn politiere-

gistraties.

• Ook meldingen over conflicten in de buurt/wijk nemen fors toe deze vijf jaar. In veel gevallen is er 

sprake van een bestaand conflict waarbij dan discriminerende uitingen gedaan worden.

Aard
• Vanaf het jaar 2019 is een verschuiving te zien in de aard van de meldingen. In 2017 en 2018 wordt 

omstreden behandeling het meest gemeld, vanaf 2019 is dit vijandige bejegening.

• Zorgwekkend is dat het aantal meldingen over bedreiging en geweld verdrievoudigd is in 2021.
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Aandachtspunten

• Racisme blijft een aandachtspunt. De Black Lives Matter beweging heeft veel teweeggebracht in de 

samenleving en het toeslagenschandaal brengt systematische ongelijkheid binnen overheidssyste-

men pijnlijk duidelijk aan het licht. Niet verwonderlijk zien we daarbij ook meer wantrouwen in in-

stanties terug, melders voelen zich niet serieus genomen vanwege hun herkomst en komen vast te 

zitten in de overtuiging dat iedereen, ambtenaren, welzijnsorganisaties en zorgverleners, tegen hen 

zijn. Zorgelijk is tevens de ongelijkheid in opvang van vluchtelingen op basis van hun herkomst. Dit 

is nog niet terug te zien in deze monitor, maar hier wordt in 2022 veelvuldig over gemeld, ook door 

bezorgde burgers die dit oneerlijk vinden. Discriminatie op grond van godsdienst speelt hier ook een 

rol in en kan vaak niet los gezien worden van incidenten rond herkomst, vooral wanneer het de islam 

of jodendom betreft.

• Discriminatie op de arbeidsmarkt zal, vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, verschuiven van de wer-

ving- en selectie naar de werkvloer, zoals we in het verleden ook hebben gezien. Diversiteitsbeleid is 

in veel organisaties nog zeer benedenmaats, ondanks de vele maatregelen die de overheid hier al op 

heeft genomen. Ofwel de intrinsieke motivatie ontbreekt, ofwel de kennis en kunde binnen de bedrij-

ven om hier effectief werk van te maken. Waarschijnlijk spelen beide een rol.

• Registraties van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit blijven toenemen. 

LHBTI+ sensitiviteit en beleid verdienen daarom blijvende aandacht.

• Vanwege het terrein en de aard van de meldingen zal er extra ingezet moeten worden op veiligheid 

en verbinding in de openbare ruimte en in de wijken. De polarisatie is terug te zien in het toenemen 

van vijandige bejegening en conflicten op straat en tussen buren. Het toenemende aantal registraties 

binnen de privésfeer staat hier wellicht mee in verband. Alertheid en eventueel nader onderzoek is hier 

op zijn plaats.

• De coronapandemie heeft veel onbegrip, stigmatisering en toegankelijkheidsproblemen voor inwo-

ners met een handicap of chronische ziekte blootgelegd. Vooral in de commerciële en collectieve 

dienstverlening mist hier kennis, kunde en de bereidheid tot meebewegen. Hier zullen nog velen stap-

pen in gezet moeten worden.

• Deze monitor biedt alleen inzicht in dat wat wordt gemeld, wat over het algemeen één op de acht 

incidenten betreft. Aandacht voor meldingsbereidheid is hierbij belangrijk, maar aanvullend onder-

zoek zal nodig blijven. Sommige groepen melden weinig, zoals moslims en transgenderpersonen, en 

geweld of bedreiging worden bijvoorbeeld weer relatief vaker gemeld dan een opmerking die valt. 

Registratiecijfers op zichzelf bieden daarom een vertekend beeld en meer sturingsinformatie is nodig 

om werk te maken van een samenleving met gelijke behandeling voor iedereen.
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Bijlage A: Registratiecijfers BGBF in tabellen per provincie en 
gemeenten 2017-2021

*Alle tabellen bestaan uit meldingen door inwoners vanuit de provincie of gemeente, aangevuld met 
  de registraties over de provincie/gemeente die door niet-inwoners zijn gemeld.
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Gemeente Almere
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Gemeente Lelystad
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Gemeente Dronten
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Gemeente Noordoostpolder
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Gemeente Urk
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Gemeente Zeewolde
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Gekozen Klachtbehandeling per gemeente
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