
Ik wil naar de kroeg 
met mijn vrienden, 
maar kom er niet in. 
Wat kan ik doen?

Voorkomen en bestrijden 
van discriminatie



Mijn klasgenoten  
accepteren niet dat 
ik op meisjes val.  
Wie kan me helpen?

Gronden: ras/afkomst, 

geslacht, seksuele ge-

richtheid, godsdienst, le-

vensovertuiging, politieke 

overtuiging, leeftijd, han-

dicap/chronische ziekte

Terreinen: arbeidsmarkt, 

buurt/wijk, commer-

ciële dienstverlening, 

collectieve voorziening, 

horeca, huisvesting, 

Bij Anti Discriminatie Bureau Zeeland  
kun je terecht voor het melden van  
discriminatie of ongelijke behandeling. 
Discriminatie is het onterecht en 
ongeoorloofd onderscheid maken op 
grond van kenmerken die er niet toe 
doen. Dit kan op veel manieren gebeuren. 
Je kunt uitgescholden worden door je 
buren vanwege je huidskleur, een baan 
niet krijgen vanwege je leeftijd of gepest 
worden op school vanwege je 
homoseksualiteit.

Je kunt discriminatie melden of je kunt 
een klacht indienen.



Discriminatie melden

Als je wilt dat de gebeurtenis geregistreerd 

wordt, doe je een melding van discrimi - 

natie. Meldingen van discriminatie zijn erg 

belangrijk! ADB Zeeland adviseert de 

Zeeuwse gemeenten, de provincie, de 

politie, wijk en jongerenwerk op basis  

van deze meldingen. 

Je kunt een melding doen wanneer je  

zelf gediscrimineerd bent of wanneer je 

getuige bent geweest van discriminatie.  

In beide gevallen kun je ervoor kiezen om 

het anoniem te doen.

Klacht indienen

Je dient een klacht in wanneer je wilt 

dat er iets verandert aan de situatie. Een  

medewerker van ADB Zeeland luistert  

naar je verhaal en bekijkt samen met jou  

of en hoe er iets gedaan kan worden. 

Ook een klacht wordt geregistreerd en 

meegenomen in de cijfers naar gemeenten 

en provincie.

De ondersteuning die wij bieden is  

gratis voor alle inwoners van Zeeland. 

Mijn promotie ging 
niet door vanwege 
mijn huidskleur. 
Kan dat zomaar?



Contact met ADB Zeeland

ADB Zeeland is op kantoortijden bereikbaar van 

9.00 - 17.00 uur.  Voor klachten, meldingen of 

vragen kunt u op verschillende manieren contact 

opnemen; via de telefoon, via ons klachten - 

formulier op de website of via email.

Wetgeving in Nederland

Art.1 van de grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 
gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

Strafrecht: Art. 137c t/m g, deze artikelen gaan over de discriminerende belediging, 
aanzetten tot haat, verspreiding van en steun verlenen aan discriminatie.
Art. 429 quater, discriminatie in de uitoefening van een beroep.

Wet Gelijke Behandeling: diverse wetten waarin mensen beschermd worden tegen 
discriminatie op grond van ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele  
gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte en arbeidsduur. 
Dit is meestal op het gebied van arbeid, bij sommige gronden ook op sociaal- 
economisch terrein, in het onderwijs of het openbaar vervoer. 

Arbowet: werkgevers moeten de risico’s van discriminatie op de werkvloer in kaart 
brengen en zo nodig een preventieplan maken.

T  0113 - 39 71 71

E  info@adbzeeland.nl

www.adbzeeland.nl


