West-Brabantse gehandicapten
melden meer discriminatie
BREDA - Het aantal mensen in West-Brabant en Zeeland met een handicap of
een chronische ziekte dat te maken krijgt met discriminatie is vorig jaar
toegenomen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 dat bijhoudt hoeveel
meldingen er bij bepaalde instanties binnenkomen.
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Discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte komt na
discriminatie vanwege iemands huidskleur of herkomst het meest voor. De
meldingen in het politiedistrict Zeeland-West-Brabant gaan onder andere over
hulphonden die niet toegelaten worden tot een restaurant en een supermarkt,
het weren van een rolstoelgebruiker uit een kuuroord en het niet toekennen van
een vast contract wegens ziekte. Ook scheldpartijen en treiterijen op straat waren
onderwerp van meldingen.
Volwaardig
Antidiscriminatievoorzieningen RADAR en ADB Zeeland vinden dat gemeenten
meer moeten doen om te zorgen dat inwoners met een beperking volwaardig
kunnen deelnemen aan de samenleving. Een van de aanbevelingen is om een
inventarisatie te maken van de toegankelijkheid van de gemeente, samen met
ervaringsdeskundigen.
Meldpunten
Er mogen dan meer meldingen van discriminatie op grond van een handicap zijn
geweest, het totaal aantal meldingen van discriminatie is in 2017 juist gedaald. Bij
de meldpunten in de regio kwamen 249 meldingen binnen. Dat waren er veertig
minder dan in 2016. De politie registreerde 265 incidenten van discriminatie (was
298). En het College voor de Rechten van de Mens kreeg uit Zeeland en WestBrabant 29 verzoeken om een oordeel. Dat waren er vier minder dan in 2016.
Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is net als voorgaande jaren het maatschappelijk terrein waarover
de meldpunten de meeste meldingen krijgen, gevolgd door collectieve

voorzieningen en commerciële dienstverlening. De politie registreerde vooral
incidenten in de directe woonomgeving en op de openbare weg. Ze constateerde
aanzienlijk meer incidenten met bedreiging en geweld dan in voorgaande jaren.
Het is niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.
Huidskleur
Van het aantal meldingen over discriminatie in de horeca, kwam het merendeel
uit Breda. In het televisieprogramma ‘Undercover in Nederland’ was eind 2016 te
zien hoe meerdere uitgaansgelegenheden in Breda en andere steden de toegang
weigerden aan mystery guests met een donkere huidskleur of Noord-Afrikaans
uiterlijk. RADAR heeft op verzoek van de gemeente Breda de toelatingspraktijk
van verschillende Bredase gelegenheden onderzocht.

