
                                                

 

 

FRA-persbericht 

Wenen/Amsterdam, 28 april 2016 

 

FRA stelt tips uit heel de EU voor ter bestrijding van haatmisdrijven 
 

Dagelijks zien we overal in de EU haatmisdrijven tegen religieuze 
minderheden en migranten. Als reactie daarop publiceert het Bureau van 

de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) nu een compendium van 
goede werkwijzen uit heel de EU die tonen hoe tegen dergelijke 
haatmisdrijven iets kan worden ondernomen. De publicatie is het resultaat 

van de werkzaamheden van de Werkgroep bestrijding haatmisdrijven en 
wordt vandaag voorgesteld tijdens een bijeenkomst van deze werkgroep 

samen met het Nederlandse voorzitterschap van de Raad. 
 
“Haatmisdrijven raken niet alleen het slachtoffer maar ook anderen die tot dezelfde 

groep behoren, en ze ondermijnen de sociale samenhang, wat Europa op dit 
moment kan missen als kiespijn”, stelt Michael O’Flaherty, directeur van het 

FRA. “Om haatcriminaliteit op effectieve wijze te bestrijden, moeten we onze 
krachten bundelen en lering trekken uit wat elders al goed werkt. Her en der in de 
EU bestaan er goede praktijken waarmee we ons voordeel kunnen doen.” 

 
“Met het organiseren van deze bijeenkomst in Amsterdam bieden we een podium 

voor het uitwisselen van informatie en om van elkaars ervaringen te leren. Hoe we 
slachtoffers zover krijgen dat ze aangifte doen. Hoe we binnen met onze 
beschikbare capaciteit hate crimes zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. En hoe 

we door betere statistieken inzicht krijgen in de omvang van deze vorm van 
criminaliteit,” aldus Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur. “Dit 

fenomeen houdt niet op bij de landsgrenzen. We zullen het echt samen moeten 
doen.” 
 

“Haatcriminaliteit gaat in tegen de kernwaarden van de EU. Elke dag worden 
binnen de EU grondrechten geschonden, als burgers worden aangevallen om hoe ze 

eruit zien, wat ze geloven  of wie ze zijn,” zegt EU Commissaris Vera Jourova 
(Justitie). “Om haatcriminaliteit effectief tegen te gaan en om slachtoffers te 
helpen, hebben we meer inzicht nodig. Het werk van het FRA en de Werkgroep 

voor de verbetering van het melden en registreren van haatcriminaliteit is een 
belangrijke stap in de goede richting.” 

 
“De Groep op Hoog Niveau ter bestrijding van racisme, xenofobie en andere 

vormen van intolerantie brengt de EU-lidstaten, FRA, het maatschappelijk 
middenveld en internationale organisaties samen om hun ervaringen en expertise 
uit te wisselen en synergie te ontwikkelen. Daar kan de maatschappij als geheel 

van profiteren. Het werk dat FRA doet bij de gegevensverzameling en de 
ondersteuning aan lidstaten om de registratie van haatcriminaliteit te registreren 

moet verder worden uitgerold, en zal in deze context van groot belang zijn.”   
 
In het compendium, dat online beschikbaar is, worden maatregelen voorgesteld die 

EU-landen hebben genomen om haatmisdrijven te bestrijden, met een beschrijving 
van hoe de maatregelen worden toegepast en geëvalueerd. Er komen ongeveer 

dertig maatregelen aan bod, maar dat is slechts een begin want het compendium is 



                                                

 

 

opgezet als een dynamisch document dat de komende maanden zal worden herzien 
en aangevuld. De bedoeling is dat beleidsmakers en rechtshandhavers de in het 

document beschreven werkwijzen van andere landen nader bekijken en aanpassen 
aan hun eigen nationale context. 
 

Uit de publicatie blijkt dat het FRA zijn aandacht meer en meer richt op de mensen 

uit het terrein als vitale elementen in de bestrijding van haatcriminaliteit. In dit 
verband publiceert het FRA ook een nieuw rapport dat gebaseerd is op 

vraaggesprekken met 263 deskundigen uit de rechtshandhavings- en 
strafrechtwereld en van maatschappelijke organisaties. Het rapport vermeldt een 
aantal veelbelovende ontwikkelingen in de EU maar wijst vooral op de moeilijkheid 

om haatmisdrijven te registreren, op het risico dat politiefunctionarissen dezelfde 
discriminerende opvattingen kunnen hebben als de daders, op de kans dat in 

gerechtelijke procedures discriminatie over het hoofd wordt gezien, en meer in het 
algemeen op de problemen bij het nastreven en handhaven van het ideaal van een 

diverse samenleving gebaseerd op respect voor de menselijke waardigheid. 
 
De meeste haatmisdrijven – ongeacht of ze gericht zijn tegen Roma, LHBT's of 

leden van de moslim- of joodse gemeenschap – worden vandaag de dag niet 
geregistreerd noch vervolgd en blijven op die manier onzichtbaar, waardoor de 

slachtoffers vaak in de kou blijven staan als het gaat om schadeloosstelling voor 
hun lijden. Het doel van het FRA is enerzijds de EU-lidstaten te helpen slachtoffers 
ertoe aan te zetten en te ondersteunen om aangifte te doen van wat ze hebben 

meegemaakt, en anderzijds de werking van politie en gerechtelijk apparaat bij het 
optreden tegen haatcriminaliteit te verbeteren, zodat alle slachtoffers toegang tot 

de rechter kunnen hebben. 
 

Het rapport is beschikbaar via deze link: Toegang tot de rechter voor slachtoffers 
van haatmisdrijven: de meningen van mensen uit het terrein 

 

FRA’s filmpje over het compendium en hoe het te gebruiken, is beschikbaar via 
volgende link: filmpje compendium 

 

Meer informatie over de activiteiten van het FRA op het gebied van haatcriminaliteit 

is te vinden via volgende links: 

 Haatmisdrijven zichtbaar maken in de EU 
 Minderheden als slachtoffers van misdrijven 
 Uitdagingen voor het bereiken van gelijkheid voor LHBT’s 

 Discriminatie en haatmisdrijven tegen joden in de EU: 

 Respect en diversiteit bevorderen – onverdraagzaamheid bestrijden 
 

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via media@fra.europa.eu 
Tel.: +43 1 580 30 642 

 
Opmerkingen voor redacteurs 

 Het FRA verleent Europese en nationale beleidsmakers ondersteuning en 

expertise teneinde het debat en het beleid over grondrechten beter te 
onderbouwen en doelgerichter te maken. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2016/access-justice-victims-hate-crimes-views-practitioners
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/access-justice-victims-hate-crimes-views-practitioners
http://fra.europa.eu/en/video/2016/compendium-practices-combating-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/making-hate-crime-visible-european-union-acknowledging-victims-rights
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/eu-midis-data-focus-report-6-minorities-victims-crime
http://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional-views-lgbt-equality
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/discrimination-and-hate-crime-against-jews-eu-member-states-experiences-and
http://fra.europa.eu/en/publication/2015/promoting-respect-and-diversity-combating-intolerance-and-hate
mailto:media@fra.europa.eu


                                                

 

 

 In 2014 heeft het FRA de Werkgroep verbetering van de verslaglegging over 
en registratie van haatmisdrijven in de EU opgericht. De werkgroep bestaat 

uit vertegenwoordigers van alle 28 EU-lidstaten, de Europese Commissie, de 
Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid (ECRI) van de Raad van 

Europa, het Bureau voor democratische instellingen en mensenrechten 
(ODIHR) van de OVSE, en het FRA. 

 Na de bijeenkomst van vandaag zal de werkgroep worden omgevormd tot een 

subgroep van de door de Europese Commissie ingestelde Groep op hoog 
niveau inzake racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van 

onverdraagzaamheid, en zal zij zich specifiek richten op het helpen van de 
lidstaten bij het ontwikkelen van een gemeenschappelijke methodologie voor 
het verzamelen van gegevens over en het registreren van haatmisdrijven. 

http://fra.europa.eu/en/project/2015/working-party-improving-reporting-and-recording-hate-crime-eu
http://fra.europa.eu/en/project/2015/working-party-improving-reporting-and-recording-hate-crime-eu

