
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  

 

1 

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal  
Door tussenkomst van de Voorzitter, Professor Dr. J.A. Bruin 
 
Betreft: verruiming van artikel 1 van de Grondwet met ‘etniciteit’ en ‘nationaliteit’  
 
Datum 17 december 2021 
 
Geachte Leden, 
Wij vragen uw welwillende aandacht voor het volgende.  
Het is nu al langer dan een decennium dat er verschillende brieven en verzoeken aan het 
Kabinet en Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn gestuurd, waarin 
wordt herinnerd aan de aanbevelingen van de VN Commissie die toezicht houdt op de 
naleving van het VN Verdrag ter Bestrijding van Alle Vormen van Rassendiscriminatie 
(CERD) inzake de verruiming van artikel 1 van de Grondwet met de gronden ‘etniciteit’ 
en ‘nationaliteit’. 
Op 9 december jl. is het Initiatiefwetsvoorstel (Hamelburg, Brommet en De Hoop) 
strekkende tot toevoeging van ‘handicap’ en ‘seksuele gerichtheid’ als non-
discriminatiegrond in de Grondwet door de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
aangenomen. 
Met het oog op de beraadslaging over die verruiming hebben wij per brief van 1 
december jl. de CERD aanbevelingen wederom in herinnering gebracht bij de Leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal. We hebben verzocht om het daarheen te willen 
leiden dat artikel 1 van de Grondwet ook wordt verruimd met ‘etniciteit’ en 
‘nationaliteit’. Op 16 december jl. heeft de Griffier van de Commissie SZW ons bericht dat 
ons verzoek op 14 december jl. in een procedurevergadering aan de orde is geweest. In 
de brief bericht de Griffier van de Commissie SZW ons ondermeer als volgt: 

 

 
Om die reden vinden wij het belangrijk om u te verzoeken om bij de beoordeling van het  
onderhavige wetsvoorstel gebruik te willen maken van uw ten dienste staande 
wetgevende middelen en bevoegdheden en het daarheen te willen leiden dat aan het 
wetsvoorstel de gronden ‘etniciteit’ en ‘nationaliteit’ worden toegevoegd.  
 
Wij rekenen op u. 
 
Vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
Dr. Barryl A. Biekman, voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden  
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