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DISCRIMINATIE: VAN AANGIFTE TOT VERVOLGING 

De gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen 

 

Peter Kruize and Paul Gruter 

 

Samenvatting 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de Kamer een overzicht toegezegd van het aantal 

discriminatiezaken en de doorstroom van deze zaken in de gehele strafrechtketen. Tevens heeft 

de minister om een literatuuronderzoek van slachtofferschap van discriminatie 

(haatcriminaliteit) gevraagd. Het voorliggende onderzoek doet verslag van beide aspecten. Deel 

I heeft betrekking op ervaren slachtofferschap van discriminatie en registraties bij politie en 

Openbaar Ministerie, terwijl de gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen centraal 

staat in Deel II. 

 

Deel I: Ervaren slachtofferschap en registraties bij politie en OM   

Ervaren slachtofferschap is in kaart gebracht aan de hand van de bestudering van 

Nederlandstalige publicaties rond dit onderwerp. Er is aandacht besteed aan de omvang en aard 

van ervaren slachtofferschap. Bij de aard is de discriminatiegrond leidend. Er is een onderscheid 

gemaakt naar discriminatie op grond van ras, godsdienst of levensovertuiging, hetero- of 

homoseksuele gerichtheid, lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap en geslacht. 

 

Er zijn diverse studies die zich op specifieke discriminatiegronden richten. Deze studies laten 

zich echter lastig vertalen naar een algemeen beeld. Een bevolkingsonderzoek uitgevoerd onder 

de vlag van het Sociaal en Cultureel Planbureau daarentegen leent zich hier wel voor 

(Andriessen, Fernee & Wittebrood, 2014). Dit onderzoek wijst uit dat ongeveer een op de vier 

Nederlanders zich wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld in een tijdsbestek van twaalf 

maanden.  

 

De politie publiceert ieder jaar rapportages die een indruk geven van het aantal zaken met een 

discriminatoir aspect dat bij de politie wordt geregistreerd, maar het is zeker geen volledig 

overzicht. Er lijkt zich in de periode 2008-2013 een stijging van het aantal geregistreerde 

discriminatiezaken voor te doen, maar de ontwikkeling is waarschijnlijk eerder veroorzaakt 

door een registratie-effect dan dat er sprake is van een reële toename. Gaat het bij de 

politieregistratie om alle zaken waar een discriminatoir aspect bij te ontdekken is, bij de OM-

registratie gaat het slechts om feiten waaraan  een discriminatieartikel is gekoppeld. Daarom 

heeft het weinig zin de registratie bij de politie te vergelijken met de instroom bij het OM. Wel 

zien we dat het aantal geregistreerde specifieke discriminatiezaken1 bij het OM afneemt in de 

periode 2006-2013. Een directe verklaring voor de daling van 2012 en 2013 wordt echter niet 

gegeven in de OM-rapportages. 

 

                                                           
1 Zaken waarbij de discriminatieartikelen 137c en volgende en 429quater Sr op van toepassing zijn. 
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Als we de grond van ervaren discriminatie vergelijken met zaken geregistreerd bij de politie en 

het Openbaar Ministerie dan komt ‘ras’ als belangrijkste discriminatiegrond naar voren. De 

discriminatiegrond ‘geloof/levensovertuiging’ komt minder sterk terug in de politiestatistiek 

dan in het bevolkingsonderzoek. Hetzelfde geldt voor de discriminatiegrond ‘handicap’. Dat 

geslacht niet sterk terugkomt bij politie en OM is logisch gezien het feit dat ‘geslacht’ niet 

voorkomt in de opsomming van het discriminatieartikel (artikel 137c Sr). Discriminatie 

vanwege seksuele gerichtheid speelt daarentegen een meer prominente rol in de 

politieregistratie dan in het bevolkingsonderzoek. Antisemitisme tot slot wordt in het 

bevolkingsonderzoek niet benoemd. Gezien de omvang van de Joodse gemeenschap in 

Nederland (naar schatting tussen de dertig- en veertigduizend personen) kan slachtofferschap 

onder deze groep ook niet erg sterk doorklinken in een bevolkingsonderzoek onder de gehele 

Nederlandse bevolking. Dat antisemitisme desondanks sterk is vertegenwoordigd in de 

politiestatistiek is vooral vanwege de vele hakenkruisincidenten. Antisemitisme in de registratie 

bij het OM is vooral een gevolg van antisemitische leuzen rond voetbalevenementen. 

 

Deel II: Gang door de strafrechtketen 

De gang van discriminatiezaken door de strafrechtketen heen is in kaart gebracht aan de hand 

van drie methoden: registeronderzoek, dossieronderzoek en interviews. We hebben 11.161 

zaken uit de periode 2010 t/m 2013, die door de politie als discriminatiezaak zijn benoemd, 

door de keten heen gevolgd. Deze zaken zijn gekoppeld aan enerzijds het politiesysteem BVH 

en anderzijds aan de OM-systemen (Compas en GPS) met behulp van RAC. Tevens is nagegaan 

in het NIAS of er hoger beroep is aangetekend. 

 

Om de resultaten van het geautomatiseerd volgen van zaken door de keten heen goed te kunnen 

duiden zijn dossiers bestudeerd (253 bij de politie en 324 bij het OM) en zijn 38 

vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie, de rechtbank en 

antidiscriminatievoorzieningen geïnterviewd. 

 

Instroom en afdoening bij de politie 

Discriminatiezaken worden geregistreerd in het registratiesysteem BVH. Dit kan een aangifte 

zijn, maar het kan ook een mutatie (melding of eigen waarneming) betreffen. Deze zaken 

worden voor het merendeel geregistreerd onder de noemer van het commune misdrijf 

(belediging, bedreiging et cetera), maar BVH kent ook een aparte code voor discriminatie. 

Slechts een klein deel van de discriminatiezaken krijgt echter deze code ook toebedeeld. Om 

toch zicht te krijgen op de discriminatiezaken die instromen bij de politie wordt gewerkt met 

een zogenaamde query. Aan de hand van zoekwoorden worden daarmee mogelijk relevante 

zaken uit BVH geselecteerd en in een zaaksoverzicht opgenomen. Deze zaaksoverzichten 

worden beschouwd als de geregistreerde discriminatiezaken bij de politie. In de periode 2010 

t/m 2013 verschilt de werkwijze en de inzet van de voormalige 25 regiokorpsen echter fors. 

Vaststaat dat daardoor lang niet alle relevante discriminatiezaken uit BVH in de 

zaakoverzichten terecht zijn gekomen.   

 

De genoemde zaaksoverzichten zijn het monitorinstrument voor discriminatiezaken en ze 

vormen eveneens vaak de input voor het overleg met het Openbaar Ministerie en 
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antidiscriminatievoorzieningen in het Regionaal Discriminatie Overleg (RDO). Tevens worden 

de zaaksoverzichten gebruikt om jaarlijks onder de titel POLDIS-rapportage een landelijk beeld 

te schetsen van bij de politie geregistreerde discriminatiezaken. 

 

Aard van de instroom 

De aard van de discriminatiezaken op de zaaksoverzichten van de politie kan op verschillende 

manieren tot uitdrukking komen, namelijk naar wetsartikel, discriminatiegrond of naar 

typologie van de zaak. De politie registreert echter niet systematisch zaken naar wetsartikel, 

maar onder maatschappelijke klasse (bijvoorbeeld woninginbraak in plaats van gekwalificeerde 

diefstal). We kunnen 54 procent van de geregistreerde zaken bij de politie bestempelen als 

belediging, 19 procent als bedreiging/ mishandeling, 20 procent als vernieling (bekladden, 

bekrassen eigendom) en 7 procent als overig. Een typering van de 11.161 discriminatiezaken 

bij de politie naar discriminatiegrond leert dat 26 procent van de zaken te typeren is als 

uitschelden met woorden als ‘homo’, ‘Jood’ en dergelijke. Daarnaast is in 16 procent van de 

zaken een hakenkruis de reden om de zaak als discriminatiezaak te registreren in het 

zaaksoverzicht. ‘Ras’ is de hoogst scorende discriminatiegrond met 27 procent, gevolgd door 

‘seksuele gerichtheid’ (14 procent) en ‘antisemitisme’ (4 procent). Op basis van de instroom 

bij het OM hebben we terug geredeneerd dat ongeveer 10 procent van de discriminatiezaken is 

te typeren als specifieke discriminatie en 90 procent als commune discriminatie.2 

 

Verdachte in beeld 

De politie heeft de mogelijkheid om personen binnen het  registratiesysteem (BVH) in 

verschillende rollen te registreren. Er kan bijvoorbeeld worden geregistreerd voor de rol van 

verdachte, maar de politie kan ook kiezen voor de rol van betrokkene. De beschrijving van de 

zaken en de gekozen maatschappelijk klasse duidt er op dat de politie niet alle zaken als 

strafbare discriminatie beschouwt dan wel de zaak langs de weg van het strafrecht wil afdoen. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor burenruzies, waarbij er wordt aangestuurd op bemiddeling. In 

ongeveer 20 procent van de zaken is er wel een betrokkene, maar geen verdachte in de zaak 

geregistreerd. Bij 4.755 van de 11.161 zaken heeft de politie wel een of meerdere personen in 

de rol van verdachte geregistreerd. Dit komt overeen met een aandeel van 43 procent.  

 

Het eventueel in beeld komen van een verdachte hangt in sterke mate samen met het 

onderliggende misdrijf. Zo is er bij 80 procent van de zaken rond belediging een verdachte in 

beeld, terwijl dit percentage voor vernieling slechts 16 procent bedraagt. Dit is eenvoudig 

verklaarbaar. Bij belediging is er vaak persoonlijk contact tussen benadeelde en verdachte, 

terwijl dit contact bij een vernieling meestal ontbreekt. Door persoonlijk contact is de identiteit 

van de verdachte vaak bekend of gemakkelijk te achterhalen.  

 

Naar het OM gestuurd 

Van de 4.755 zaken met een of meerdere verdachten weten we met zekerheid dat er 2.949 (62 

procent) naar het OM zijn gestuurd. Het is denkbaar dat er meer zaken zijn naar het OM zijn 

                                                           
2 Commune misdrijven met een discriminatoir aspect. Ofwel, gewone delicten (belediging, vernieling 

et cetera) waarbij discriminatie op de achtergrond vaak als motief mee speelt. 
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gestuurd, maar dat deze zaken niet gevonden zijn bij de koppeling tussen de politie- en de OM-

administratie. De 2.949 zaken die zijn getraceerd bij het OM hebben betrekking op 3.601 

verdachten. Dit is het aantal dat de basis vormt voor de OM-schakel van de strafrechtketen. 

 

We zien dat het type zaken dat naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd een redelijk goede 

afspiegeling is van de zaken waarin een verdachte in beeld komt bij de politie. Wel is het zo dat 

zaken waarbij een werknemer met een publieke taak is beledigd vaker worden gestuurd dan 

zaken uit de andere categorieën. Belediging van werknemers met een publieke taak staat voor 

ongeveer een op de vijf zaken die zijn geregistreerd bij de politie, terwijl ze van het aantal naar 

het OM gestuurde zaken bijna de helft vormen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat 

een belediging van een politiefunctionaris weinig bewijstechnische problemen kent; een op 

ambtseed opgemaakt proces-verbaal is voldoende bewijs, terwijl zaken tussen burgers 

onderling nog wel eens tot een technisch sepot leiden vanwege een ‘een-op-een’-verklaring. 

Verder is er een fors aantal vernielingszaken (bekladden/bekladden) geregistreerd in de 

zaaksoverzichten (vaak hakenkruisen), maar deze zaken leiden slechts zelden tot een verdachte 

en worden daarmee niet vaak naar het OM gestuurd.   

 

Redenen om verdachten niet in te sturen naar het OM 

Er zijn feitelijk twee redenen waarom een zaak met een of meerdere verdachten niet naar het 

Openbaar Ministerie wordt gestuurd. De eerste is dat – vaak in overleg met het OM – wordt 

besloten om de zaak te seponeren, omdat het bewijs niet rond is. Veel van dit soort technische 

sepots vinden plaats bij de politie. Daarnaast wordt een zaak nog wel eens bij de politie 

geseponeerd, omdat de aangifte is ingetrokken; bijvoorbeeld, omdat de zaak inmiddels 

onderling is opgelost. Op basis van het dossieronderzoek schatten we dat in ongeveer 80 procent 

van de zaken die niet naar het OM zijn gestuurd het een technisch sepot bij de politie betreft.  

 

De tweede reden om een zaak niet in te sturen, is, dat de verdachte al bij de politie met een 

maatregel of straf wordt geconfronteerd. Minderjarige verdachten kunnen bijvoorbeeld onder 

bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een Halt-maatregel. Als die weg wordt 

gekozen, dan wordt de zaak niet naar het OM gestuurd, maar naar Halt. Ook is het mogelijk dat 

de politie, namens het OM, een transactie aanbiedt of een strafbeschikking oplegt. Dit kan 

echter maar in een beperkt aantal zaken en zou zich feitelijk niet mogen voordoen indien het 

een discriminatiezaak betreft. Toch zien we dat dit in de praktijk af en toe wel voor komt. Het 

betreffende incident is dan afgedaan als een overtreding. Het discriminerende aspect is dan 

verder niet opgepakt (mogelijk wegens gebrek aan bewijs). De doorverwijzing naar Halt en de 

transactie/strafbeschikking staan voor ongeveer 20 procent van de zaken die niet naar het OM 

zijn gestuurd. 

 

Instroom en afdoening bij het Openbaar Ministerie 

De politie heeft 2.949 zaken naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Deze zaken hebben 

betrekking op 3.601 verdachten; 286 personen worden verdacht van overtreding van een of 

meer discriminatieartikelen (artikel 137c t/m g of artikel 429quater), ofwel specifieke 

discriminatie. Dit komt overeen met een percentage van 8 procent. Op de conclusie dat 92 

procent van de verdachten te boek staat voor commune discriminatie is echter wel het een en 
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ander af te dingen. We weten namelijk niet of alle verdachten die betrokken zijn bij een zaak 

ook allemaal verdacht zijn van commune discriminatie. In het dossieronderzoek rond commune 

discriminatie hebben we meerdere dossiers bestudeerd waarbij de persoon in kwestie zich niet 

discriminerend had uitgelaten, maar slechts zijn mededader. Wel durven we de stelling aan dat 

het overgrote deel van de ingezonden verdachten instromen voor feiten die we kunnen 

bestempelen als commune misdrijven met een discriminatoir aspect; door ons in deze 

rapportage betiteld als commune discriminatie. 

Van de 3.601 verdachten worden er 1.518 buiten de rechter om afgedaan door het Openbaar 

Ministerie. Dit komt overeen met 42 procent van het totaal aantal ingestuurde verdachten. Bij 

de overige 58 procent wordt de verdachte gedagvaard dan wel wordt de zaak gevoegd of 

overgedragen. Bij 17 procent van de verdachten wordt de aanklacht geseponeerd; 8 procent 

wordt afgedaan met een technisch sepot en 9 procent met een beleidssepot. Ongeveer een derde 

van de beleidssepots is voorwaardelijk. Er zijn diverse redenen voor sepots. De belangrijkste 

reden voor een technisch sepot is ‘onvoldoende bewijs’. Beleidssepots refereren meestal aan 

het ‘gepleegde feit’, ‘persoon van de verdachte’ en ‘verhouding tot benadeelde’. Een kwart van 

de verdachten wordt afgedaan met het aanbieden van een transactie of het opleggen van een 

strafbeschikking. We zien dat – door de gefaseerde invoering van de strafbeschikking – in de 

periode 2010 t/m 2013 steeds vaker voor een strafbeschikking is gekozen in plaats van voor een 

transactie.  

 

Van de personen die zijn ingestroomd bij het OM wordt 45 procent verdacht van het beledigen 

van een werknemer met een publieke taak. Een evenredig deel van deze verdachten wordt 

gedagvaard, maar relatief weinig van deze zaken worden geseponeerd. Slechts 22 procent van 

de sepots betreft ‘belediging van een werknemer met een publieke taak’; de helft van wat we 

zouden verwachten bij een evenredige verdeling. Deze zaken worden relatief vaak met een 

transactie of strafbeschikking afgedaan. ‘Belediging burger’ – 22 procent van de ingestroomde 

verdachten vertegenwoordigend – kent daarentegen een relatief hoog aantal sepots. Dit hangt 

waarschijnlijk wederom samen met het feit dat het uiten van een belediging tegen een 

werknemer met een publieke taak eenvoudiger is te bewijzen dan een belediging van een 

gewone burger. Ook speelt mee dat bij burgers onderling de zaak soms ook via bemiddeling 

wordt afgedaan (voorwaardelijk sepot) of dat de benadeelde ook zelf iets is te verwijten bij het 

incident. De laatste fors scorende categorie, te weten ‘Bedreiging/Mishandeling’ laat een beeld 

zien dat vergelijkbaar is met ‘Belediging burger’. Feitelijk nemen werknemers met een publieke 

taak een aparte positie in; zoals hierboven beschreven. 

 

Verklaring voor afname ingestroomde specifieke discriminatiefeiten  

Het LECD-OM merkt in haar jaarrapportage Cijfers in Beeld op dat er in 2012 en 2013 minder 

specifieke discriminatiefeiten instromen bij het OM, maar de samenstellers geven tevens aan 

daar niet een echt goede verklaring voor te hebben. We moeten ons allereerst realiseren dat het 

om kleine aantallen gaat. Hierdoor kunnen specifieke incidenten een relatief grote impact 

hebben op de cijfers. Een voetbalwedstrijd waarbij acht personen worden opgepakt voor het 

scanderen van discriminerende leuzen heeft een zichtbaar effect op de aantallen (op jaarbasis 

tussen de 100 en 150 feiten). Ten tweede zet de daling van 2012 en 2013 niet door in 2014; het 

aantal ingestroomde feiten is bijna weer terug op het niveau van 2010 en 2011. De enige 
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mogelijk inhoudelijke hypothese die wij hebben opgetekend tijdens de interviews met 

officieren van justitie betreft het effect van de invoering van de ZSM-selectietafel. Eenvoudige 

zaken worden hier direct afgedaan en de kans bestaat dat daardoor minder oog is voor eventuele 

discriminatie. Anderzijds is het aannemelijker dat dit vooral geldt voor commune discriminatie 

en niet voor specifieke discriminatie. Al met al zijn wij geneigd te concluderen dat er niet zozeer 

een inhoudelijke verklaring aan de afname ten grondslag ligt, maar dat de afname eerder aan 

toevalligheden moet worden toegeschreven. 

 

 

Oordeel van de rechter 

Als een verdachte voor de rechter moet verschijnen dan kan dat voor één feit zijn, maar het is 

ook mogelijk dat de verdachte terecht staat voor meerdere feiten. Het is daarom lastig vast te 

stellen hoe de rechter oordeelt over de ten laste gelegde discriminatiezaken; zeker indien dit 

commune discriminatie betreft. Wel kunnen we zien of de rechter tot enige strafoplegging komt 

of dat de verdachte wordt vrijgesproken van alle ten laste gelegde feiten. Er zijn 1.938 

verdachten gedagvaard. In 103 gevallen is de zaak nog niet voor geweest. Als we die buiten 

beschouwing laten dan heeft de rechter in 82 procent van de zaken de verdachte schuldig 

verklaard en is er een straf opgelegd. Bij 9 procent van de zaken is de verdachte vrijgesproken 

en 9 zaken zijn op een andere wijze afgedaan.  

 

Het is zuiverder om naar die zaken te kijken waarbij de verdachte voor slechts één feit is 

gedagvaard. Dan weten we met zekerheid dat het een discriminatiezaak betreft waarover de 

rechter een oordeel geeft. Van de 1.938 gedagvaarde verdachten zijn er 1.185 verdacht van een 

enkel feit. Daarvan zijn er 62 zijn nog niet op zitting geweest, zodat er 1.123 resteren waar we 

wel het vonnis van kennen. Van dit aantal zijn er 60 gedagvaard voor een specifieke 

discriminatiezaak en 1.063 voor een commune discriminatiezaak. De rechter komt bij 62 

procent van de specifieke discriminatiezaken tot schuldigverklaring en komt in 28 procent van 

de zaken tot vrijspraak. Bij commune discriminatie wordt de verdachte minder vaak 

vrijgesproken (12 procent) en wordt de verdachte vaker schuldig bevonden (79 procent). Zowel 

bij specifieke als bij commune discriminatie worden de resterende zaken – rond de 10 procent 

– op een andere wijze afgedaan door de rechter, zoals ‘voegen ter terechtzitting’. Bij commune 

discriminatiezaken is de verdeling van het oordeel van de rechter – schuldig of vrijspraak – 

vrijwel identiek voor de onderscheiden commune misdrijven (belediging, bedreiging, 

mishandeling en overig). 

 

In 15 procent van de zaken waar de rechter in eerste aanleg tot een vonnis is gekomen, is hoger 

beroep aangetekend. In verreweg de meeste gevallen (90 procent) is het de verdachte 

(verdediging) die in hoger beroep gaat. In de overige 10 procent tekent het Openbaar Ministerie 

of tekenen beide partijen hoger beroep aan. Er wordt weliswaar in 15 procent van de zaken 

hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank, maar in een kwart van deze zaken 

komt er desondanks geen appelzaak. In de meeste gevallen omdat de verdachte het hoger beroep 

weer intrekt, maar er is ook een aantal zaken waarin geen verlof (toestemming) tot hoger beroep 

wordt verleend. Van de appelzaken waar het vonnis bekend is, heeft het hof in 90 procent van 

de gevallen tot strafoplegging besloten. In 10 procent van de zaken is de verdachte 
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vrijgesproken dan wel schuldig bevonden, maar zonder strafoplegging. In de zaken waar het 

hof tot strafoplegging besluit, komt de straf in 60 procent van de gevallen (nagenoeg) overeen. 

In de afwijkende zaken straft het hof soms lichter, soms zwaarder en soms met een ander accent. 

Het beeld van de strafoplegging op basis van de straffen in eerste aanleg verandert echter niet 

wezenlijk door de zaken die in hoger beroep tot een iets ander vonnis hebben geleid. 

 

Strafmaat 

Er zijn 82 verdachten bestraft voor een enkelvoudige specifieke discriminatiezaak. Het betreft 

45 keer een buitengerechtelijke straf opgelegd door de officier van justitie en 37 keer een 

uitspraak van de rechter. In 64 van de 82 zaken (78 procent) bestaat de straf uit een geldboete. 

Dit geldt voor bijna alle buitengerechtelijke straffen (43 van de 45), maar ook de rechter legt in 

het merendeel van de zaken een geldboete op; in 21 van de 37 zaken. Gemiddeld is de boete bij 

een zaak die via een transactie of strafbeschikking wordt afgedaan 464 euro, terwijl de rechter 

gemiddeld een boete van 422 euro oplegt. In 11 van de 82 zaken (13 procent) krijgt de verdachte 

een werk- of taakstraf; 2 keer van de officier van justitie en 9 keer van de rechter. Een 

werk/taakstraf bestaat gemiddeld uit 38 uur. Tot slot zijn er 7 van de 82 zaken (9 procent) 

waarbij de verdachte een gecombineerde straf krijgt; een geldboete in combinatie met een 

werkstraf. 

 

Er zijn 1.505 verdachten bestraft voor een enkelvoudige commune discriminatiezaak. Het 

betreft 684 keer een buitengerechtelijke straf opgelegd door de officier van justitie en 821 keer 

een uitspraak van de rechter. De strafmaat wordt bij commune discriminatiezaken primair 

bepaald door het gronddelict. In 837 van de 1.505 zaken (56 procent) bestaat de straf uit louter 

een geldboete. Dit geldt voor veel buitengerechtelijke straffen (570 van de 684), terwijl de 

rechter in een derde van de zaken alleen een geldboete oplegt; in 267 van de 821 zaken. 

Gemiddeld is de boete bij een zaak die via een transactie of strafbeschikking wordt afgedaan 

364 euro, terwijl de rechter gemiddeld een boete van 343 euro oplegt. In 287 van de 1.505 zaken 

(19 procent) krijgt de verdachte een werk- of taakstraf; 114 keer van de officier van justitie en 

173 keer van de rechter. Een werk- of taakstraf bestaat gemiddeld uit 56 uur. Bij zwaardere 

commune misdrijven wordt er ook gevangenisstraf opgelegd. Bij 67 van de 1.505 zaken (4 

procent) wordt er alleen een gevangenisstraf opgelegd. De mediane lengte van een 

gevangenisstraf bij commune discriminatie bedraagt 28 dagen. Er is ook een fors aantal 

gecombineerde straffen; het gaat daarbij in totaal om 314 van de 1.505 zaken (21 procent).  

 

Discriminatie als strafverzwarend element 

Het is evident dat de strafmaat bij commune discriminatie vooral wordt bepaald door het 

gronddelict; het commune feit. Volgens de Aanwijzing Discriminatie dient het discriminatoire 

aspect echter als een strafverzwarend element te worden meegewogen: een verhoging van de 

strafeis met 50 procent en bij zware zaken zelf 100 procent. De resultaten van het onderzoek 

geven geen eenduidig antwoord op de vraag in welke mate het discriminatoire aspect wordt 

meegewogen in de strafeis van de officier van justitie. Ten eerste is het de vraag of de officier 

het discriminatoire aspect ook erkent. De interviews met officieren van justitie geven de indruk 

dat er verschillend wordt gedacht over de vraag wat een discriminatoir aspect nu precies is. En, 

eveneens over de vraag in welke mate dit aspect zou moeten worden meegewogen in de strafeis. 



8 
 

Niet elke zaak van de POLDIS-politielijst valt onder de strafverzwaring als bedoeld in de 

Aanwijzing.  

 

Uit het dossieronderzoek met betrekking commune discriminatiezaken die voor de rechter zijn 

gebracht blijkt dat in 15 tot 20 procent van de zaken kan worden gedocumenteerd dat de officier 

van justitie het discriminatoire aspect meeneemt in de strafeis. Dat wil echter niet zeggen dat in 

de andere gevallen het discriminatoire aspect niet impliciet of expliciet wordt meegewogen, 

maar dat kunnen we niet aantonen. Het is dus niet goed mogelijk om deze vraag volledig te 

beantwoorden, maar wij durven wel de stelling aan dat – mede ook op basis van de gesprekken 

met de officieren – niet in alle gevallen het discriminatoire aspect als strafverzwarend wordt 

aangemerkt. Een van de aangevoerde redenen is dat officieren de ‘prijs’ ook weer niet te veel 

willen laten oplopen. Dat betekent dat zij na een strafverhoging door bijvoorbeeld het beledigen 

van een ambtenaar in functie, niet ook nog eens extra die van het discriminatoire aspect erboven 

op willen leggen. Overigens zijn er op basis van gesprekken met de twee ‘discriminatierechters’ 

(rechters die themazittingen discriminatie voorzaten) ook aanwijzingen dat ook zij niet altijd 

het onderste uit de kan willen halen door het toegevoegde discriminatoir aspect ook per se te 

willen honoreren met een strafverhoging. 

 

 


