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Beslispunten: 
Vaststellen van een gemeentelijke Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening 
Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. 
 
 
Inleiding   
De op 28 juli 2009 in werking getreden Wet Antidiscriminatievoorzieningen verplicht ge-
meenten, ter bestrijding van discriminatie, toegang aan burgers te verlenen tot een antidis-
criminatievoorziening. De gemeenteraad is verplicht dit in een verordening te regelen. De 
antidiscriminatievoorziening en de verordening moeten uiterlijk 28 januari 2010 van kracht 
zijn. 
  
Door de VNG is een modelverordening opgesteld en op 8 oktober 2009 toegezonden. Con-
form het vastgestelde uitgangspunt is deze modelverordening overgenomen. 
Door vaststelling van de betreffende verordening wordt een lokaal meldpunt gerealiseerd 
waar burgers die zich gediscrimineerd voelen een melding doen. De melding wordt ver-
volgens voor de inhoudelijke behandeling en registratie doorgestuurd naar het regionale 
backoffice. 
 
In de regio Gelderland Midden is inmiddels voor en door de 16 deelnemende gemeenten, 
waaronder Scherpenzeel, een regionaal backoffice te Arnhem ingericht. Hiertoe is op 10 
december 2008 te Arnhem al een intentieovereenkomst getekend door de portefeuillehou-
der. 
    
Beoogd effect 
Inwoners toegang verlenen tot een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening ter 
bestrijding van discriminatie. 
      
Argumenten 
1. Door de vaststelling van een gemeentelijke antidiscriminatieverordening wordt 

voldaan aan de wettelijke verplichting. 
2. Een laagdrempelige voorziening is voor een ieder bereikbaar     
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Kanttekeningen 
 Deelname aan de regionale backoffice kan van beperkte duur zijn vanwege de voorgestane 
herindeling per 1 januari 2011. Het is niet uitgesloten dat na de herindeling aangesloten 
wordt c.q. moet worden bij een in de provincie Utrecht werkende backoffice. 
     
Financiële toelichting 
In de meicirculaire van 2008 is medegedeeld dat via het gemeentefonds een bijdrage wordt 
verkregen. Deze bijdrage is niet gereserveerd voor deze antidiscriminatievoorziening, 
waardoor nu geen concrete dekking voor handen is. Het benodigde bedrag voor de 
antidiscriminatievoorziening ( € 3275,00) wordt opgenomen in de eerste 
managementrapportage 2010. 
 
     
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 
 
 
 
A.J.E. van der Werf-Bramer  J.J.H. Colijn-de Raat 
secretaris    burgemeester 
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Agendapunt : 09-XII-10 

Kenmerk : BWO/AC 

 
Onderwerp: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet Gemeentelijke 

Antidicriminatievoorzieningen   
 
 
De raad van de gemeente Scherpenzeel, 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2009 
 
gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen  
 
 

besluit 
 
vast te stellen de : 
 
VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING WET GE-
MEENTELIJKE ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN. 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 
2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 
3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 

van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 
4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.  
5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 
6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit. 
7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet. 
 
Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidis-
criminatievoorziening. 
 
Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening 
Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundig-
heid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd. 
1. De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen 

aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehan-
delaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen. 

2. De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden: 
- Per post; 
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- Per e-mail; 
- Telefonisch; 
- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van 

deze verordening. 
 
Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling 
Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in 
ieder geval: 
a. De afdoeningstermijn van klachten; 
b. De wijze van afdoening van klachten; 
c. De registratie van klachten. 
 
Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening 
1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving 

te melden.  
2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen 

overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaats-
vinden. 

3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldin-
gen op adequate manier opneemt en doorverwijst. 

4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening. 
 
Artikel 6 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt na publicatie in de Scherpenzeels Krant in werking op 1 januari 
2010. 
 
Artikel 7 Citeertitel 
Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatie-
voorziening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2009, 
 
 
 
E. Hoogstraten   J.J.H. Colijn-de Raat 
griffier     voorzitter 
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Toelichting 

Algemeen 
Artikel 1 van de wet legt het college van burgemeester en wethouders op om toegang te 
bieden tot een antidiscriminatievoorziening. Zie ook de toelichting bij artikel 2 van deze 
verordening. 
Artikel 2, tweede lid, van de wet wordt opgedragen dat de gemeenteraad stelt “met inacht-
neming van het bepaalde bij of krachtens deze wet bij verordening regels vast omtrent de 
inrichting van de antidiscriminatievoorziening , bedoeld in artikel 1, en de uitvoering van 
de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a.” De wet is als bijlage toegevoegd aan deze ver-
ordening. 
De wet is nader ingevuld in een Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld op 25 augus-
tus 2009, het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.   Het besluit is als bijlage 
toegevoegd aan deze verordening. 
Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze ver-
ordening beknopt blijven. 
 
De Handreiking Iedereen=Gelijk: lokale aanpak discriminatie zal als ondersteuning dienen 
bij de uitvoering van de Algemene Maatregel van Bestuur en deze verordening. 
 

Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 
Deze bepaling behoeft geen toelichting. 
 
Artikel 2 
Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgeno-
men in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze 
hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zorgplicht zozeer de kern 
van deze regelgeving uitmaakt, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijk-
heid van deze verordening. 
 
Artikel 3  
Met deze bepaling wordt nader invulling gegeven aan artikel 3 van het besluit, dat luidt: 
“Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskun-
digheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de antidiscriminatievoorzie-
ning gewaarborgd”. Ook op de verantwoordelijkheid met de omgang met gegevens zal 
worden toegezien. Er is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en antidis-
criminatievoorziening alle ruimte te geven voor maatwerk. 
De antidiscriminatievoorziening dient aan te geven of ze beschikt over een opleidingproto-
col waar klachtbehandelaars gebruik van kunnen maken. Ook moet worden aangegeven 
hoe vaak van behandelaars wordt verwacht aan een opleiding deel te nemen. Het landelijke 
expertisebureau van Art.1 kan de opleidingen en cursussen verzorgen.  
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De gemeente draagt er zorg voor dat de burger zich zowel fysiek als niet- fysiek kan mel-
den. 
De mogelijkheid om zich fysiek op locatie te kunnen melden betekent tevens dat een bur-
ger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn waar hij of zij terecht kan om te melden. De ge-
meente draagt zorg voor de aanwezigheid van een locatie. Daarbij kan gebruik worden 
gemaakt van een bestaande balie (zie ook de toelichting bij artikel 5). Uiteraard kan ook 
worden afgesproken dat de antidiscriminatievoorziening op locatie aanwezig is, zodat 
klachten direct bij de voorziening kunnen worden ingediend. 
Bij niet-fysiek wordt verstaan dat de mogelijkheid bestaat voor de burger via sms, telefoon, 
brief of email om de klacht te melden of in te dienen. 
Ook hier geldt dat op de gemeente een zorgplicht rust om ervoor zorg te dragen dat burgers 
kennis kunnen nemen van deze mogelijkheden. 
 
Artikel 4 
Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het besluit dat luidt: “De an-
tidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”. Daarbij 
is gekozen voor een minimale invulling om gemeenten en antidiscriminatievoorziening alle 
ruimte te geven voor maatwerk.  
 
Artikel 5  
De wet vermeldt dat de antidiscriminatievoorziening zich in de leefomgeving van burgers 
moet bevinden. De memorie van toelichting geeft aan dat het gemeenten vrij staat om daar 
op een praktische wijze invulling aan te geven. De voorziening hoeft dan ook niet in de 
gemeente zelf aanwezig te zijn. Een gemeente kan zich bijvoorbeeld aansluiten bij een 
(bestaande) regionale antidiscriminatievoorziening. Ook kan de gemeente aansluiting zoe-
ken bij het regionaal discriminatieoverleg (RDO) waar politie, openbaar ministerie en anti-
discriminatievoorzieningen overleg voeren over discriminatie incidenten en deze in zaaks-
overzichten opnemen. 
Voor de nodige laagdrempeligheid kan dan worden gezorgd door een doorverwijsfunctie 
of meldpunt te creëren bij bestaande gemeentelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een 
loket burgerzaken, slachtofferhulp of WMO-loket. 
Een gemeente kan er ook voor kiezen deze toegang een meer inhoudelijk karakter te geven 
door een eigen frontoffice in te richten. Daarbij moet het voor klagers ondubbelzinnig dui-
delijk zijn dat een gemeentelijk loket een luisterend oor en de nodige deskundigheid kan 
bieden, maar dat het zijn taak is om de klager door te geleiden naar de antidiscriminatie-
voorziening. In de wet is uitdrukkelijk aangegeven dat de antidiscriminatievoorziening 
onafhankelijk is en op geen enkele wijze onder het gezag van de (gemeentelijke) overheid 
kan vallen. Het gemeentelijk loket kan dan ook op geen enkele manier in de plaats treden 
van de antidiscriminatievoorziening. 
 
Vereisten voor de frontoffice zijn: 
- Een loket gefaciliteerd door de gemeente dan wel een gemeenteloket waar klager een 

klacht kan melden, luisterend oor kan vinden en professioneel kan worden doorverwe-
zen naar de antidiscriminatievoorziening. 

- Loketmedewerker dient inzicht te hebben in de materie 
- Positie als doorgeefluik helder moet zijn. 
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Vereisten voor de backoffice: 
- Deze worden opgenomen in de subsidieregeling tussen gemeenten en antidiscrimina-

tievoorzieningen 
 
Artikel 6 
Deze bepaling behoeft geen toelichting 
 
Artikel 7 
Deze bepaling behoeft geen toelichting 
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