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Persbericht FRA 

Wenen, 21 juni 2018 

Betere registratie ter ondersteuning van slachtoffers van 

haatmisdrijven 

Een betere registratie van haatmisdrijven in de EU helpt de lidstaten in hun 

strijd tegen dit aanhoudende probleem. Het meest recente rapport van het 

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) levert overtuigend 

bewijs van wat de lidstaten reeds doen met verbetertips. 

“Een systeem voor het registreren van haatmisdrijven is slechts zo goed als de informatie 

waarmee het gevoed wordt”, aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “Om een sterke en 

duidelijke boodschap uit te zenden dat haat niet getolereerd wordt in Europa moeten 

lidstaten nog slimmer worden in hun aanpak om het aantal haatmisdrijven te meten. Dit 

behulpzame rapport is een belangrijk middel om richting te geven aan dergelijke 

inspanningen.” 

Uit enquêtes onder slachtoffers, zoals die uitgevoerd door FRA, blijkt keer op keer dat 

haatmisdrijven en door haat ingegeven intimidatie ten aanzien van vele groepen — 

migranten, LHBTI en minderheden — nog steeds voorkomen in de EU. Officiële 

statistieken vertellen echter zelden hetzelfde verhaal en ondermijnen op die manier het 

maatschappelijk vertrouwen in de systemen die er zijn om hen te beschermen. 

Het rapport ‘Hate crime recording and data collection practice across the EU’ laat zien dat 

nationale politie, wetgevers en beleidsmakers onderkennen dat het nodig is om 

haatmisdrijven beter te registreren. Zij beseffen dat dit lidstaten zal helpen om hun 

verplichtingen om vooroordelen te bestrijden na te komen en een inclusieve 

maatschappij te creëren. 

Het overzicht in het rapport van voorbeelden uit alle 28 lidstaten bouwt voort op de 

activiteiten van FRA’s subgroep over methodologieën voor de verslaglegging en 

registratie van gegevens over haatmisdrijven en het online compendium van werkwijzen. 

Aan de hand van deze voorbeelden van werkwijzen, worden de volgende verbeteringen 

voorgesteld: 

 De lidstaten zouden gedetailleerde gegevens moeten verzamelen over de 

verschillende vooroordelen achter haatmisdrijven. Momenteel splitsen slechts 15 

lidstaten hun gegevens over haatmisdrijven uit. Dergelijke details maken het voor de 

politie mogelijk om de doeltreffendheid van hun maatregelen te monitoren en ze 

kunnen helpen om het vertrouwen onder gemeenschappen te herstellen.  

 De lidstaten zouden regelmatig enquêtes onder slachtoffers moeten uitvoeren om 

een beter inzicht in de landelijke situatie te krijgen. Slechts negen lidstaten voeren 

zulke enquêtes uit met specifieke vragen over haatmisdrijven. 

 De lidstaten zouden moeten profiteren van de kennis van het maatschappelijk 

middenveld door de samenwerking tussen de politie en het maatschappelijk 

middenveld op gebieden als opleiding en bewustmaking te verbeteren. 

 De politie moet toezien op een tolerantere cultuur in al haar geledingen om te zorgen 

voor meer respect en begrip voor potentiële slachtoffers van haatmisdrijven. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
http://fra.europa.eu/en/publication/2018/hate-crime-recording
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/project/2017/subgroup-methodologies-recording-and-collecting-data-hate-crime
http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-practices
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 Politiefunctionarissen moeten altijd beoordelen of misdrijven zijn ingegeven door 

haat om te waarborgen dat de daders van deze misdrijven op de juiste wijze 

vervolgd kunnen worden. 15 lidstaten bieden hun functionarissen al richtsnoeren; de 

andere zouden dit voorbeeld moeten volgen. 

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel. +43 1 580 

30 642 
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