
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 30 maart 2015 
 
 
 
Betreft: Aangifte discriminatie 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat het aantal aangiftes van discriminatie toeneemt, maar dat 
het percentage van in behandeling genomen zaken een dieptepunt heeft bereikt. De PvdA wil van het college 
weten in hoeverre dit zelfde beeld van toepassing is op Den Haag. Als in de Haagse regio sprake is van een 
vergelijkbaar beeld, dan zal ook hier veel meer gedaan moeten worden om discriminatie ook daadwerkelijk te 
vervolgen. 
 
De PvdA wil dat het percentage zaken dat daadwerkelijk in behandeling wordt genomen sterk zal toenemen. 
Het college heeft zich tot doel gesteld discriminatie veel harder en consequenter te gaan aanpakken. Daar 
hoort bij dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt met de aangiftes. De PvdA stelt dan ook de volgende vragen aan 
het college.  
 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 
 

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht van nu.nl over het feit dat slechts een heel klein deel van de 

aangiftes van discriminatie in behandeling wordt genomen door het OM? 

2. Welk deel van de aangiftes is afkomstig uit de Haagse regio? Welk deel daarvan is in behandeling 

genomen? 

3. Kunt u inzicht geven in de ontwikkeling van het aantal aangiftes van discriminatie in de afgelopen vijf 

jaar? Welk deel daarvan is in behandeling genomen? 

4. Indien ook hier sprake is van een laag percentage ‘inbehandelingnames’: is er zicht op de oorzaken 

hiervan? Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te doen? 

5. Wat kan en wat is het college voornemens te doen om meer werk te maken van het vervolgen van 

discriminatie? 

6. Bent u bereid hierover spoedig met het Landelijk Expertisecentrum Discriminatiezaken, het Haagse 

Bureau Discriminatiezaken, het OM en de politie om tafel te gaan en de gemeenteraad over de 

voorgenomen acties te informeren?  

7. Bent u bereid indien nodig bij politie, OM en/of het Rijk aan te dringen op meer capaciteit en inzet 

voor het in behandeling nemen van discriminatiezaken?  

 
 
Martijn Balster  
PvdA                                 
 
Bron: http://www.nu.nl/politiek/4020550/aangifte-discriminatie-wordt-nauwelijks-in-behandeling-
genomen.html  
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