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1 Jaarcijfers 

In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen 

op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over 

discriminatie op grond van ras. Gemiddeld ontving MiND maandelijks 25 

meldingen. Er zijn vorig jaar 54 meldingen meer binnengekomen dan in 

2013 (zie figuur 1 en 1a). In het vierde kwartaal van 2014 kwamen de meeste 

meldingen binnen. De stijging van het aantal meldingen in dit kwartaal had 

vooral te maken met de zwarte piet-discussie en de reacties op de tweet van 

de voetballer Leroy Fer.  

 

 2014 2013 

Januari 17 6 

Februari 11 5 

Maart 34 34 

April 9 24 

Mei 13 14 

Juni 14 8 

Juli 31 3 

Augustus 21 11 

September 32 14 

Oktober 31 62 

November 68 46 

December 23 35 

   

Totaal 305 251 

Figuur 1: Aantal meldingen per maand 
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Figuur 1a: Grafiek aantal meldingen 2014 

 

1.1 Bron van de uitingen 

De meeste discriminerende uitingen staan op social media (137). Er wordt 

ook steeds meer gemeld over discriminerende uitingen op fora en opinie 

websites een toename van 37 meldingen ten opzichte van 2013 (zie figuur 2). 

Een deel van de meldingen (23) kon niet door MiND in behandeling 

genomen worden, omdat de uiting niet op internet is gedaan, bijvoorbeeld 

als er in een online nieuwsbericht wordt verwezen naar een discriminerende 

die uiting in een krant of op tv is verschenen.  

 

 2014 2013 

Social media 137 124 

Autonome website 98 92 

Forum/opinie 47 10 

Niet op internet 23 19 

Anders - 6 

   

Totaal 305 251 

Figuur  2: Bron van de uitingen 2014 2013 
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1.2 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen  

Het onderstaand overzicht (figuur 3) geeft aan wat er met een melding is 

gebeurd. 

 

 2014 2013 

Melding niet strafbaar volgens artikel 137c 205 101 

Melding reeds verwijderd van website 52 98 

Melding geleid tot verwijderingsverzoek  21 19 

Doorverwijzing naar externen 11 - 

In behandeling Openbaar Ministerie 7 - 

Melding op website met buitenlandse host 4 9 

Geen vervolgactie na overleg met ketenpartner 3 8 

Melding bevat geen concrete link of website - 16 

In behandeling MiND 2 - 

Totaal 305 251 

Figuur  3: Vervolgacties   

 

Niet strafbaar 

De medewerkers van MiND maken een eerste beoordeling van een melding 

waarbij onder andere wordt bepaald of de melding strafbaar is volgens het 

Nederlands Wetboek van Strafrecht en beschikbare jurisprudentie. 

Bij 204 meldingen was dit niet het geval. Deze meldingen zijn door MiND 

geregistreerd en de melder heeft (indien er een e-mailadres bekend was) 

een e-mail ontvangen met de terugkoppeling dat de melding als niet 

strafbaar is beoordeeld. 
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Strafbaar 

Bij 52 meldingen bleek, na beoordeling van de uiting, dat deze weliswaar 

strafbaar was, maar inmiddels van de website was verwijderd. Dit waren er 

46 minder ten opzichte van 2013. In het geval van 21 meldingen ging het om 

uitingen die nog wel online stonden. Aan deze websites is een 

verwijderingsverzoek gezonden. In drie gevallen is na overleg met het 

Openbaar Ministerie (OM) besloten om geen actie te ondernemen. Dit had 

bijvoorbeeld te maken met een al lopend onderzoek. 

 

Buitenlandse host 

Bij vier meldingen die als strafbaar werden beoordeeld, ging het om een 

uiting op een website die in het buitenland wordt gehost. In drie van deze 

gevallen is de melding toegevoegd aan een dossier van het OM over de 

betreffende website.  

 

Doorverwezen naar ADV 7 

Aangifte OM 3 

Website gemeld bij de politie 1 

Figuur 4: Doorverwijzing externen 

 

In elf gevallen is de melder doorverwezen naar een ADV of naar de politie 

om aangifte te doen. Het ging hierbij over gevallen van persoonlijke 

discriminatie of uitingen die niet op internet gedaan zijn. 
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2 Discriminatiegronden 

De meldingen die bij MIND binnen komen worden gesegmenteerd in: ras, 

leeftijd, seksuele voorkeur, persoonlijke discriminatie, antisemitisme, 

godsdienst, handicap en anders. De categorie ‘anders’ is een 

verzamelcategorie voor meldingen die niet onder een van de genoemde 

gronden vallen. Er zijn op grond van discriminatie over antisemitisme (31), 

leeftijd (29) en godsdienst (27) meer meldingen binnengekomen. 

Discriminatie met betrekking tot seksuele voorkeur is afgenomen, van 18 

meldingen in 2013 naar zeven in 2014. 

 

 2014 2013 

Ras 159 129 

Anders 34 23 

Antisemitisme 31 14 

Leeftijd 29 20 

Godsdienst 27 12 

Persoonlijke discriminatie 16 15 

Seksuele voorkeur 7 18 

Handicap 2 1 

Niet op internet - 19 

Totaal 305 251 

Figuur 5: Meldingen per categorie  
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2.1 Specificatie meldingen over discriminatie op grond van ras 

In 2013 ontving MiND 159 meldingen over discriminerende uitingen op 

grond van ras. De meeste meldingen zijn net als in 2013 (53) gedaan 

vanwege discriminatie van personen met een donkere huidskleur. In 2014 

zijn hier 63 meldingen over ontvangen. In 2014 is het aantal meldingen met 

betrekking tot rassendiscriminatie over Marokkanen verdubbeld. Er kwamen 

veel meldingen over discriminatie naar aanleiding van de uitspraken van 

Dhr. Wilders, hier zijn 24 meldingen over binnengekomen. De meldingen 

over discriminatie op grond van autochtone Nederlanders is met 27% 

gedaald. Er zijn geen meldingen binnengekomen op grond van discriminatie 

over Roma- en Sinti. 

 

 2014 2013 

Donkere huidskleur 63 53 

Marokkanen 48 24 

Autochtone Nederlanders 30 41 

Overige afkomst 10 5 

Aziaten 6 2 

Turken 2 5 

Roma en Sinti 0 3 

Totaal 159 129 

Figuur 6: Specificatie meldingen ras  
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2.2 Specificatie meldingen over discriminatie op grond van godsdienst 

De meeste meldingen op grond van discriminatie van godsdienst waren 

gerelateerd aan de Islam (20). Er kwamen twee meldingen binnen over het 

Christendom en vijf meldingen over overige godsdiensten.  

 

 2014 2013 

Islam 20 12 

Christendom 2 2 

Overig 5 - 

Totaal 27 14 

Figuur 7: Specificatie Godsdienst  
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Voor meer vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

NL Confidential / MiND Nederland 

T: 088 5543 210 

E: mail@mindnederland.nl 

 


