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Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, 
 
Met het oog op het Commissiedebat Discriminatie en racisme van de vaste 
Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, gepland op woensdag 15 december 
2021, geeft het College voor de Rechten van de Mens u graag enkele 
aandachtspunten mee. Daarbij concentreren wij ons op de brief dd 27 september 
2021 van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan uw kamer, waarin zij 
reageert op de jaarrapportage 2019 van het College, Veilig jezelf zijn in het 
openbaar. Vanwege de actualiteit van het onderwerp vatten wij in de marge van 
deze brief het collegestandpunt samen met betrekking tot etnisch profileren, 
waarover wij bij het recent door uw commissie georganiseerde 
rondetafelgesprek spraken.  
 
1. Kabinetsreactie op jaarrapportage 2019: Veilig jezelf zijn in het openbaar 
 
Coördinatie van antidiscriminatiebeleid is een blijvende inspanning 
 
In het rapport 2019 doet het College de aanbeveling om een coördinator aan te 
stellen ten behoeve van een overkoepelende en structurele aanpak van 
discriminerend gedrag in het openbaar. Het College juicht de recente aanstelling 
toe van een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) en 
eerder al een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAS), en ziet uit 
naar een goede en vruchtbare samenwerking. Of de komst van een NCDR de 
gehoopte impuls gaat geven aan de bestrijding van discriminatie en racisme 
moet de komende jaren blijken. Omdat de NCDR geen harde bevoegdheden 
bezit, zal dit in sterke mate afhangen van de samenwerking vanuit de 
verschillende departementen en overheidsorganisaties.  
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Het college benadrukt het belang van een blijvende inspanning van het kabinet 
en van waakzaamheid van uw kamer, om te voorkomen dat de  instelling van een 
NCDR ertoe leidt dat initiatieven en gedachtevorming ter bestrijding van 
discriminatie op departementaal niveau worden afgeschaald.  
 
Dekkend wet- en regelgevend kader: theorie en praktijk 
 
In zijn rapportage beveelt het college aan zorg te dragen voor een dekkend 
regelgevend kader. Veel vormen van discriminerend gedrag in de openbare 
ruimte vallen buiten het bereik van de gelijkebehandelingswetgeving, die zoals 
bekend beperkt is tot discriminatie bij de arbeid en bij het aanbod of de levering 
van goederen en diensten. Tegelijkertijd blijken deze vormen van discriminatie 
in de praktijk vaak  niet ernstig genoeg voor toepassing van het strafrecht. Het 
kabinet zegt hierover dat het strafrecht wel degelijk het soort discriminatie 
bestrijkt waarmee mensen in de openbare ruimte te maken krijgen. Het College 
acht dit een miskenning van de inherent terughoudende toepassing van het 
strafrecht, die meebrengt dat alleen de ernstigste discriminatoire feiten worden 
opgepakt. Anders gezegd: naar de letter is het strafrecht toepasbaar op de 
meeste discriminatoire gedragingen in het openbaar, maar de realiteit is anders.  
 
De discriminatiecijfers, waarnaar de kabinetsreactie zelf verwijst, illustreren 
deze zeer terughoudende inzet van het strafrecht: in 2020 heeft het OM voor alle 
discriminatiedelicten1 in heel Nederland 57 dagvaardingen en 15 
strafbeschikkingen verzonden (2019: 38 om 23, 2018: 45 om 7).2 Dit gaat dus nog 
niet om veroordelingen. Zelfs als hierbij de zogenaamde ‘codis-feiten’ worden 
opgeteld3 kan volgens het College niet gesproken worden van een daadwerkelijk 
breed dekkende functie van het strafrecht. Afgezien van de aard van het 
strafrecht als ultimum remedium, hangt dit naar het inzicht van het college ook 
samen met de beperkte capaciteit van de justitiële keten.  
 
Als het gaat om een dekkende wet- en regelgeving is het college dus een andere 
overtuiging toegedaan dan het kabinet. We herhalen dan ook onze aansporing om 
de kloof tussen gelijkebehandelingswetgeving en strafwetgeving te dichten. Als 
volgens het kabinet wel degelijk sprake is van een dekkend regelgevend kader, 
wil het College van het kabinet weten wat er nodig is om het strafrecht ook in de 
praktijk effectief te maken. Hier kan ook een taak liggen voor de wetgever.  

 
1 De artikelen 137c-137g en artikel 426quater van het Wetboek van Strafrecht 
2 Cijfers in Beeld 2020, Hoofdstuk 6. 
3 Codis-feiten zijn algemene (niet-disciriminatoire) strafbare gedragingen zoals belediging of 

geweldpleging, waarbij wordt vermeldt dat er mogelijk een discriminatoir motief voor aanwezig was. 

Volgens Cijfers in Beeld stroomde in 2020 in totaal 252 (2019: 212) ‘commune’ feiten bij het OM in 

met de classificatie ‘discriminatie’. Bij een niet nader uitgesplitst deel van deze instroom wordt de 

discriminatieclassificatie in de loop van het proces losgelaten (bijv. vanwege gebrek aan bewijs of 

tegenbewijs). Slechts een bepaald (onbekend) percentage hiervan heeft geleid tot veroordelingen of 

stafbeschikkingen.  
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Op het terrein van seksuele intimidatie in het openbaar wordt deze handschoen 
inmiddels opgepakt.4 Het College hoopt op voortvarendheid in dat 
wetgevingstraject. Tenslotte is (wetenschappelijk) onderzoek naar oorzaken en 
oplossingen voor het niet-sluitende of niet effectieve regelgevende kader aan te 
bevelen. 
  
Vergroten meldbereidheid en ondersteuning (potentiële) slachtoffers   
 
Een andere belangrijke aanbeveling van het College betreft het vergroten van de 
meldbereidheid en het versterken van de professionele ondersteuning voor 
slachtoffers. Volgens de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is 
iedere gemeente verplicht haar burgers een antidiscriminatievoorziening (ADV) 
te bieden. Een dergelijke voorziening is van groot belang. de bewijspositie van 
slachtoffers van discriminatie is dikwijls lastig, en dit geldt temeer in het geval 
van institutionele vormen van discriminatie. Een stelsel van laagdrempelige 
juridische, maar ook praktische en psychische steun helpt slachtoffers, maar 
levert ook een bijdrage aan tijdige signalering en het serieus nemen van signalen 
van discriminatie en andere misstanden door overheden, uitvoeringsinstanties en 
de rechterlijke macht. De toeslagenaffaire heeft recent nog weer eens 
aangetoond hoe door het tijdig verzamelen en serieus nemen van signalen veel 
leed voorkomen had kunnen worden. Daarbij toont het rapport van het College 
aan dat er op het punt van de meldbereidheid nog veel te winnen is.  
 
Het kabinet heeft de Collegeaanbeveling opgepakt in zoverre het middelen heeft 
toegevoegd aan het gemeentefonds, die neerkomen op een verdubbeling van het 
richtbedrag voor ADV’s. Het College verwelkomt deze stap zeer, maar heeft zorg 
over het feit  dat de middelen niet geoormerkt zijn. Gemeenten kunnen de extra 
middelen ook voor andere zaken aanwenden. Gelet op het algemeen belang van 
signalering van en ondersteuning bij discriminatie is het onwenselijk dat deze 
afhankelijk zouden zijn van gemeentelijke prioriteiten. Bovendien lekt op deze 
manier energie en capaciteit weg bij ADV’s, die zich immers moeten inspannen 
om de voor hen bedoelde gelden ook daadwerkelijk binnen te halen. Het College 
beveelt daarom aan om via oormerken of anderszins zeker te stellen dat alle 
ADV’s de beschikking hebben over de voor hen bedoelde middelen.   
 
2. Etnisch profileren 
 
Tijdens het recent door uw Commissie georganiseerde rondetafelgesprek over 
etnisch profileren is uitvoerig stilgestaan bij de  uitspraak van de Rechtbank Den 
Haag inzake het gebruik van etniciteit als selectiecriterium voor controles door 
de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het kader van het vreemdelingentoezicht. 
Als personen gecontroleerd worden op grond van etnische kenmerken, dan heeft 
dat en zware negatieve impact op zowel de persoon die dit moet ondergaan als 
op de maatschappij als geheel.  

 
4 Wetsvoorstel seksuele misdrijven (hierin: art. 429ter), consultatieversie 8 maart 2021, 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z04362&dossier=34904.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z04362&dossier=34904
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Voor gebruik van etniciteit als selectiecriterium voor overheidscontroles geldt op 
grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op dit moment al 
een plicht om de inzet van een dergelijk middel aan de zwaarst denkbare 
rechtvaardigingstoets te onderwerpen. Dit betekent simpelweg dat aangetoond 
moet worden dat voor de uitvoering van de betreffende controle het gebruik van 
etniciteit als selectiecriterium onvermijdelijk is en dat alles gedaan moet 
worden wat mogelijk is om te voorkomen dat etniciteit moet worden gebruikt. 
De KMar heeft uw Commissie laten weten haar wettelijke taak afdoende uit te 
kunnen voeren zonder gebruik van etniciteit als selectiecriterium binnen 
risicoprofielen. Het College hecht eraan te onderstrepen dat indien er geen 
noodzaak bestaat voor gebruik van etniciteit, nu reeds geldt dat het gebruik 
ervan juridisch verboden is. Tijdens het rondetafelgesprek over etnisch 
profileren werd aan het College onder meer de vraag gesteld wat uw Kamer als 
medewetgever en controleur van de regering kan doen om etnisch profileren 
verder terug te dringen. Het College deelt met u een drietal adviezen: 
 

1. Stoppen met etnisch profileren op papier is niet hetzelfde als stoppen in 
de praktijk. Onder invloed van vooroordelen kan etnisch profileren in de 
praktijk van het politie- en marechausseewerk alsnog voorkomen. 
Ontwikkel passende vormen van bewustwording, preventie en toezicht en 
meet de effectiviteit hiervan periodiek.  

2. Voorkom vooroordelen en stigmatisering waar mogelijk. Heroverweeg in 
het bijzonder het publiceren van criminaliteitscijfers uitgesplitst naar 
afkomst door overheidsinstanties zoals het CBS. Dergelijke cijfers wekken 
de suggestie van een oorzakelijk verband tussen misdaad en afkomst en 
werken daarmee vooroordelen en stigmatisering in de hand, ook bij het 
uitvoerend gezag.5 Er zou tenminste kritisch onderzocht moeten worden 
welk (dringend) doel publicatie van dergelijke uitsplitsing van 
criminaliteitscijfers daadwerkelijk dient en hoe dit doel is afgewogen 
tegen het negatieve, stigmatiserende, effect voor bepaalde 
bevolkingsgroepen dat uitgaat van de gehanteerde publicatiewijze. 

3. Buiten de juridische context is soms onduidelijk wat onder het woord 
‘ras’ moet worden verstaan. Het College is daarom voorstander van 
verduidelijking van het begrip ‘ras’ in de Algemene wet gelijke 
behandeling en het Wetboek van Strafrecht. Hiertoe dient de definitie uit 
artikel 1 van Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle vormen 
van Rassendiscriminatie (IVUR) worden overgenomen, dat spreekt van ‘de 
grond ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming’.6 

 
5 Nederland is hier ook international op aangesproken: vgl. European Commission against Racism and 

Intolerance (ECRI), Fourth report on the Netherlands, 20 Juni 2013, p. 50–51 
6 Overname van deze definitie is ook een van aanbevelingen van het CERD, het VN-comité dat toeziet 

op de naleving van het IVUR: Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 25 augustus 

2021, Concluding observations on the combined twenty-second to twenty-fourth reports of the 

Kingdom of the Netherlands, (CERD/C/NLD/22-24), §7 en §8. 
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Voor vragen of een nadere toelichting kunt u contact opnemen met  
Guido Terpstra, beleidsadviseur via g.terpstra@mensenrechten.nl of telefonisch: 
030 888 38 88. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. Jacobine D.C. Geel 
Voorzitter 
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