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Geachte collegae,
Bijgaand treft u aan de aanwijzing discriminatie (reg.nr. 2003A005), zoals vastgesteld in de
collegevergadering van 11 maart 2003 en de overlegvergadering van 19 maart 2003. De aanwijzing
treedt in werking op
1 april 2003.
Ter toelichting laat ik u weten dat het College aan het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie de
opdracht heeft gegeven de uit 1999 daterende Aanwijzing Discriminatie te evalueren. Dit heeft geleid
tot aanpassing van de Aanwijzing. Ook zijn daarbij aanbevelingen die de Landelijke vereniging van
anti discriminatiebureaus en het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie hebben
gedaan, meegenomen.
In discriminatiezaken dient de strafrechtelijke handhaving, naast een civielrechtelijke en bestuurlijk
preventieve en sanctionerende aanpak, een wezenlijke bijdrage te leveren aan de markering van de
wettelijke en morele norm. Discriminatiezaken krijgen dikwijls veel media-aandacht en bieden het
Openbaar Ministerie aldus een goede gelegenheid om de strafrechtelijke bijdrage aan de aanpak
van het discriminatieprobleem over het voetlicht te brengen.
In de herziene aanwijzing worden, omtrent bovenstaande, regels gegeven over de opsporing en
vervolging van discriminatie alsmede procedurevoorschriften voor het OM en de politie daar waar het
gaat om aangiften en klachten betreffende discriminatie.
Hoofdregel is dat bij overtreding van de discriminatiebepalingen altijd een strafrechtelijke reactie

volgt (dagvaarding of transactie), indien de zaak zich daarvoor redelijkerwijs technisch leent, gelet op
de negatieve werking bij onvoldoende handhaving en de voorbeeldfunctie die van een
strafvervolging uitgaat.
Daarnaast zijn er randvoorwaarden geformuleerd voor de invulling van de lokale
samenwerking/coördinatie tussen het OM, het bestuur, de politie en de Anti-discriminatiebureau’s
(ADB’s) Ten opzichte van de oude aanwijzing zijn een aantal met name technische wijzigingen
aangebracht (bv. ‘gevallen waarin wel sprake is van discriminatie maar die niet als proces-verbaal
zijn ingestuurd, dienen periodiek aan de discriminatie officier van justitie te worden gemeld’).
Ten slotte verzoek ik u de voorliggende aanwijzing discriminatie als een lex specialis ten opzichte
van de aanwijzing voor de opsporing (2003A002) te beschouwen.
Het OM stuurt de politie aan over de wijze van aanpak door de politie van discriminatoire incidenten.
De aanwijzing zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en is inmiddels digitaal ter beschikking
gesteld via het Omtranet. Op korte termijn is de aanwijzing ook te raadplegen via Internet en de CDrom beleidsregels OM.
Gezien het voorgaande verzoek ik u de aanwijzing discriminatie aan de hiermee belaste personen
binnen uw parket kenbaar te maken, en aan de binnen uw regio werkzame politiediensten en ADB´s.
Hoogachtend,
het College van procureurs-generaal,

J.L. de Wijkerslooth.

2/1

