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Nog 30 dagen op weg naar het 7e jaar International VN 
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 

 

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
door tussenkomst van de voorzitter V. Bergkamp 

 
Betreft: verruiming van Artikel 1 van de grondwet met 

‘etniciteit’ en ‘nationaliteit’ en nog meer. 
 
Datum: 1 december 2021 
 
Geachte Voorzitter, 
 
Wij vragen uw welwillende aandacht voor het volgende. 
 
Op dinsdag 30 november jl. hebben we met bijzondere belangstelling gekeken en 
geluisterd naar het Vaste Kamercommissie SZW-debat, in aanwezigheid van 
demissionair staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D. Wiersma. We 
hebben kennis kunnen nemen van de diverse fractiestandpunten over de vele 
vraagstukken en oplossingsrichtingen op het gebied van bestrijding van de verschillende 
vormen van discriminatie. 
 
Het kan zijn dat de Kamerbrief1 van staatssecretaris Wiersma inzake de CERD 
concluding observations over de naleving van het door Nederland geratificeerde CERD-
Verdrag in een andere vaste Kamercommissie aan de orde is geweest. Verwijzingen naar 
zijn Kamerbrief tijdens het Kamercommissie SZW-debat op 30 november jl. hebben we 
niet gehoord.  
Om die reden is het verzoek om onze onderhavige brief met de bijlage onder de 
aandacht te willen brengen van de Commissieleden met als doel deze te betrekken bij de 
beraadslaging op donderdag 2 december a.s. tijdens het vervolg van het 30 november 
Commissiedebat.  
 
We kijken uit naar uw reactie. 
 
Vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
Dr. Barryl A. Biekman, voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden 
 

                                                           
1 Zie hier https://app.box.com/s/u1hek1ax7pfy7mr0i6p8qss3yrnkjykc de link 

mailto:info@platformslavernijmonument.nl
https://app.box.com/s/u1hek1ax7pfy7mr0i6p8qss3yrnkjykc


Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden 

Landelijk Platform Slavernijverleden 
 

 
Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden |  

E: info@platformslavernijmonument.nl |KvK Den Haag 24 298 918 | Postbus 16753, 2500 BT  
’s-Gravenhage |Bankrekening NL03INGB0008131476  

 

2 

BIJLAGE:  
 
Een cruciaal onderdeel in de CERD concluding observations2 (2021 pagina 2 onder 
paragrafen 6, 7 en 8) betreft de aanbevelingen om Artikel 1 van de Grondwet te 
verruimen met minimaal de gronden ‘etniciteit’ en ‘nationaliteit’. In zijn Kamerbrief gaat 
staatssecretaris hier niet op in.  
 
Al in 2010 is Nederland door de CERD geadviseerd om Artikel 1 van de Grondwet te 
verruimen met deze gronden. Dit is een onderwerp waarover we bij gelegenheid van 
verschillende Kamerdebatten om uw aandacht hebben gevraagd maar ook onder de 
aandacht hebben gebracht van de verschillende kabinetten en dit jaar van de 
Kabinetsin- en formateurs, respectievelijk verkenners. 

 

In dit verband verwijzen we ook naar de CERD aanbevelingen van 28 augustus 2015, 
onder: Legislation 9, 10. Wat zegt de CERD.  
 
“…9. While noting the decision by the Dutch Supreme Court and an interpretation made 
by the government, according to which the term “race” in the State party’s 
anti discrimination legislation should be understood in accordance with article 1 of the  
Convention, and noting that the legislation of the State party contains a general 
prohibition of discrimination on the grounds of race, the Committee is concerned that 
some elements of the definition of racial discrimination are provided in the Criminal 
Code only.  The Committee notes with concern that a racial motive does not constitute 
an aggravating factor for criminal offences under the law and that a more severe 
sentence may only be requested according to “instructions” issued by the prosecutor 
(arts.2 and 5). 
 
10. The Committee (de CERD dus) recommends that the definition of racial 
discrimination should be included in the legislation and being full conformity with 
article 1 of the Convention, including also colour, descent and ethnic origin, and should 
cover all relevant fields of law. Furthermore, the Committee recommends that the State 
party introduce into its criminal legislation racial motivation as an aggravating 
circumstances in the determination of sanctions for criminal offences. 
 
We zijn van mening dat het Koninkrijk der Nederlanden het CERD Verdrag heeft 
geratificeerd wat ook inhoudt de naleving ervan. Het Verdrag definieert “racial 
discrimination” als: any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, 
colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying 
or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights 
and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of 
public life. 
 
“Racial discrimination” is een handeling (an act). Het ras begrip stemt niet ter 
vervanging van en kan niet gelijk gesteld worden met het ‘etniciteits- en 

                                                           
2 Zie hier https://app.box.com/s/p6cwzr7d8ux8oq617fzrw2szexz7i0hh de link 
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nationaliteitsbegrip’. In dit verband volgen we Artikel 21 van het Handvest over de 
Grondrechten van de Europese Unie3:  
 
1. Any discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social 
origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, 
membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation 
shall be prohibited. 
 
2. Within the scope of application of the Treaty establishing the European Community 
and of the Treaty on European Union, and without prejudice to the special provisions of 
those Treaties, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.  
 
Non-discriminatie. 
Juist vanwege de steeds krachtiger wordende uitingen van etnisch en raciaal profileren 
acht het LPS het belangrijk dat de gronden ‘etniciteit’ en ‘nationaliteit’ (beide) worden 
opgenomen in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Laten we in ogenschouw nemen 
dat dit een aangelegenheid is die sinds 2010 op het ‘bordje’ van het Kabinet ligt. 
11 jaar later heeft slechts 1 grond, te weten ‘seksuele geaardheid’ (2017) tot 
commitment geleid om het in Artikel 1. van de Grondwet op te nemen. Dit terwijl de 
CERD Nederland al ruim een decennium, laatstelijk nog in 2021 hierover heeft 
aangesproken. 
 
 
Wat schrijft de staatssecretaris nog meer? 
 “De observaties en aanbevelingen van de CERD komen op een moment dat het kabinet 
werkt aan de versterking van de aanpak van racisme en discriminatie 4 en vormen een 
mooie aanvulling op de reeds ingeslagen weg, waar de aanstelling van  
een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) en een Staatscommissie 
onderdeel van zijn. Deze aanbevelingen zullen worden meegegeven aan de NCDR. 
Daarnaast zullen de aanbevelingen ook door het kabinet goed worden bestudeerd en waar 
een nieuwe impuls nodig is, voor zover de aanbevelingen door het kabinet worden 
onderschreven, in acties worden omgezet die worden meegenomen in de voorgenomen 
versterkte inzet op het gebied van de aanpak van racisme en discriminatie”. 
Einde citaat: 
 
Met de woorden: ‘vormen een mooie aanvulling’, zou de lezer de indruk kunnen krijgen 
dat het allemaal snor zit in Nederland met de voorgenomen beleidsmaatregelen. Niets is 
minder waar. We mogen hopen dat de werkzaamheden van de Nationaal Coördinator 
Discriminatie en Racisme tot het gewenste resultaat zal leiden. 
 
In dit verband is het goed om het volgende op te merken ten aanzien van de taakstelling 
van de Nationaal Coördinator.  
 

                                                           
3 Zie hier https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf de link 
4 Kamerstukken II 2020-2021, 30 950, nr. 250  
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Wie de taakstelling goed heeft bestudeerd zal tot de ontdekking zijn gekomen dat de 
Nationaal Coördinator nooit aan de volle verwachting zal kunnen voldoen zoals door de 
Europese Unie is bedoeld. In de taakstelling wordt op geen enkele manier gerefereerd 
naar het enige en belangrijkste VN Document op het gebied van de bestrijding van alle 
vormen van racisme en discriminatie. Dit document wordt al jaren ten gevolge van 
negatieve propaganda en onjuiste informatie angstvallig vermeden.  
 
De taakstelling is van de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme is afgebakend 
onder meer op het punt van de uitvoering van de VN Durban Verklaring en het 
Programma van Actie. Terwijl de formulering van de taakstelling al rond was besloot 
Nederland niet deel te nemen aan de herdenking van 20 jaar VN Durban Verklaring en 
het Programma van Actie (DDPA 2001) op 22 september jl.. Daarmede is bewust of 
onbewust al een verkeerd signaal afgegeven over de verwachtingen ten aanzien van de 
Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme.  
Het LPS is van oordeel dat deze Nationaal Coördinator pas in de functie zal zijn geslaagd 
wanneer hij in staat is om de impasse te doorbreken en tegen zijn opdrachtgever durft te 
zeggen dat inherent aan de ontkenning van de DDPA is institutionele discriminatie.  
 
Leest u in de concluding observations over de bevindingen van de CERD over de 
houding van Nederland terzake de uitvoering van de DDPA. Te bedenken dat de 
eerstvolgende periodieke review pas in 2027 zal geschieden.  De taakstelling van de 
Nationaal Coördinator is evenmin gericht op het Internationaal VN Decennium voor 
mensen van Afrikaanse afkomst. De reden hiervan is dat de Kern van dit Decennium is 
de uitvoering van de DDPA. In dit verband willen we uw aandacht vragen op de 
aanbevelingen van de twee EU Resoluties in deze 
https://app.box.com/s/l3ujru3g71r4mxclmwdu93xk2y2qxjkf en deze 
https://app.box.com/s/6yrkm8nljz4po6r1j70pz36qnwf99ati links.  
 
Het is ook belangrijk om kennis  te nemen van de monitor discriminatie 2020 van IDB 
Haaglanden Hollands Midden. Deze Monitor Discriminatie 2020.pdf | Ontwikkeld door 
Box , pagina 24, paragraaf 5.4. rapporteert over een initiatief dat onmiddellijk omarmd 
zou moeten worden op het gebied van de bestrijding van Afrofobie (het begrip dat 
verwijst naar vormen van meervoudig racisme tegenover mensen/burgers van 
Afrikaanse afkomst). Dit, in de wetenschap dat Afrofobie alleen bestreden kan worden  
wanneer wordt erkend dat ‘het slavernijverleden’ en de effecten daarvan de sources zijn 
van deze specifieke vorm van racisme; wanneer het beleid, de maatregelen en daarop 
afgestemde instrumenten, zijnde de handelingskaders ten behoeve van de toepassing, 
helder zijn. Dit zijn aanpakken waarover er al vele jaren wordt gepraat, helaas niet met 
de mensen die over de deskundigheden beschikken.  
 
Staatssecretaris Wiersma vertelt in zijn Kamerbrief niet dat de CERD bezorgdheid heeft 
uitgesproken over de uitvoering van specifieke maatregelen ten aanzien van mensen 
van Afrikaanse afkomst. Kennelijk verwacht de staatssecretaris dat u zelf erachter komt 
hoe de CERD heeft geoordeeld over de naleving door Nederland van het CERD Verdrag.  
 

mailto:info@platformslavernijmonument.nl
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https://app.box.com/s/6yrkm8nljz4po6r1j70pz36qnwf99ati
https://app.box.com/file/828065113610?s=1nhrejs3egq9j3j6p5gyl5q55pee39sq
https://app.box.com/file/828065113610?s=1nhrejs3egq9j3j6p5gyl5q55pee39sq
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Na 6 jaar Internationaal VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst (2015-
2024) is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. Een vertaalde Brochure over dit 
Decennium hebben we in eigen kring/beheer ontwikkeld met als doel om de bekendheid 
in Nederland te stimuleren. We verwijzen u naar deze 
https://app.box.com/s/9uwneke523hxc7slkqkugnpw35hfg2ux link voor toegang tot de  
Brochure.  
 
Kortom 
Als Nederlandse burgers met meer dan de Nederlandse cultuur zijn we samen met velen 
van Goede wil altijd proactief geweest.  
 
Put u ook uit deze https://app.box.com/s/vmavj8vdr1c8rimakb1egcl0liu2kzp1 en deze 
https://app.box.com/s/ndb880vh5ds8fbd4n6h4iwfnxrz8fbjq links en ervaar zelf hoe 
voortvarende we bezig zijn geweest. En enkel daarom alleen verdienen we het dat er 
naar ons geluisterd wordt en dat de ontwikkelde producten als bestpractices worden 
geaccepteerd en erkend. 
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