
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Het college van burgemeester en wethouders

Datum 15 FEB 2022Betreft Werkwijze rapportage discriminatiecijfers over 2021

Geacht college ,
Op grond van artikel 3 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningenbrengt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks vóór 1 april verslaguit aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over deklachten die in het daaraan voorafgaande kalenderjaar zijn ontvangen door degemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) .
Ter uitvoering van dit wettelijke vereiste levert uw ADV de aantallen rechtstreeksaan bij het onderzoeksbureau dat alle cijfers in opdracht van de minister van BZKen de Politie samenbrengt in één landelijke rapportage . In deze rapportageworden ook de discriminatiecijfers opgenomen van de Politie , het MeldpuntInternetdiscriminatie ( MIND) , het College voor de Rechten van de mens en sindsvorig jaar ook de discriminatiecijfers van de Nationale ombudsman en deKinderombudsman . Dat 'multi- agency '- rapport wordt vervolgens aan de TweedeKamer aangeboden . Het rapport over 2020 werd op 24 juni 2021 aangeboden aande Tweede Kamer.¹ Ook werden regionale rapporten uitgebracht in alle regio's ,overeenkomend met het geografische gebied van een politie-eenheid .
Als uw ADV dit jaar wederom meewerkt aan het landelijke multi -agencyrapport enbij voorkeur ook bijdraagt aan het rapport over de politie -eenheid , dan heeft uwgemeente voldaan aan de verplichting op grond van artikel 3 van de Wetgemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen . Net als de afgelopen jaren hoeft hetgemeentebestuur in dit geval in het voorjaar van 2022 geen ADV - cijfers aan televeren aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties .
Naast het aanleveren van gegevens over het aantal meldingen over discriminatiein uw gemeente , heeft de antidiscriminatievoorziening ook tot taak om bijstand teverlenen aan slachtoffers van discriminatie . De ADV's vervullen hiermee een
belangrijke rol in de brede aanpak van discriminatie . Het is daarom van grootbelang dat de ADV's goed vindbaar en zichtbaar zijn .
¹Zie bijlage bij de volgende Kamerbrief : Kamerstukken II 2020/21 , 30950 nr . 250
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Om dit te bevorderen zal het kabinet de komende tijd , samen met de ADV's engemeenten, werken aan versterking van de antidiscriminatievoorzieningen .

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Hanne Drums Slot
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