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Betreft:

Aanpak (rassen)discriminatie in Nederland
Aanbevelingen van het NPRD

Ons kenmerk: 4.4.2./2007/B.FORM/

Geachte Heer Balkenende,

Het Nationaal Platform voor overleg en samenwerking tegen Racisme en Discriminatie,
NPRD, is een door de toenmalige Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid ingesteld platform van experts uit verschillende maatschappelijke sectoren en overheidsorganen. Het NPRD brengt jaarlijks verslag uit aan de minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie omtrent zijn bevindingen ten aanzien van racisme- en discriminatiebestrijding in
Nederland.

Met het oog op de vorming van een nieuw kabinet en kabinetsbeleid doet het NPRD bij
deze een aantal aanbevelingen daartoe. Aanbevelingen die zich met name richten op de
antidiscriminatie-infrastructuur.

Landelijke dekkend netwerk van ADV
Discriminatie is een groot maatschappelijk probleem. Het weerhoudt individuele en groepen burgers ervan volwaardig te participeren in de Nederlandse samenleving. Voorafgaande kabinetten hebben dit uitdrukkelijk onderkend en op initiatief van de minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie is een start gemaakt met het structureel vrijmaken van
financiële middelen ten behoeve van een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatieSecretariaat: LBR, Schaatsbaan 51 3013 AR Rotterdam
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voorzieningen (ADV’s). Het NPRD betreurt het, dat het kabinet het advies van de Regiegroep1 niet in zijn geheel heeft opgevolgd en slechts € 6 miljoen ter beschikking heeft gesteld in plaats van de door de Regiegroep berekende € 12 miljoen. De Regiegroep heeft
expliciet aangegeven welke basistaken de ADV’s moeten vervullen2, welke formatie daarvoor noodzakelijk is, op grond waarvan deze berekend is en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Daarnaast heeft de Regiegroep geadviseerd deze basisvoorzieningen bij wet
te regelen en daarbij voorgesteld, dat de rijksoverheid de gemeenten in medebewind
roept. Hieruit vloeit voort, dat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor de financiering van
deze basisvoorziening. Dit laat onverlet dat gemeenten en / of provincies aanvullende
middelen voor activiteiten etc. ter beschikking kunnen stellen. De Regiegroep stelt: “Het is
noodzakelijk dat de burgers in Nederland op gelijkwaardige wijze kunnen participeren en
zich beschermd weten tegen discriminatie. Zij moeten in heel Nederland laagdrempelig,
onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand krijgen als zij zich gediscrimineerd voelen.”
Een spreiding van de verantwoordelijkheden in deze zal onherroepelijk leiden tot grote
verschillen tussen gemeenten / regio’s en daarmee niet voldoen aan het hiervoor aangehaalde uitgangspunt van de Regiegroep. Het NPRD pleit er dan ook voor, dat de rijksoverheid alle basistaken van de ADV’s, zoals die door de Regiegroep zijn vastgelegd,
financiert en de daarvoor noodzakelijke middelen vrijmaakt.

Eenduidige registratie en monitoring
Het effectief tegengaan van discriminatie vereist ondermeer een goed beeld van de problematiek. Dit maakt een eenduidige registratie en de verzameling van data op nationaal
niveau noodzakelijk. Tot zulke monitoring is Nederland ook verplicht op grond van internationale afspraken.Momenteel is van een eenduidige registratie bij bijvoorbeeld de politie
en het Openbaar Ministerie nog geen sprake. Daarnaast vindt er geen centrale dataverzameling plaats. Gegevens van bijvoorbeeld de Inspectie voor het Onderwijs en de Arbeidsinspectie zijn nog niet opgenomen in een centrale registratie en monitor.
In de recent verschenen ‘Monitor Rassendiscriminatie 2005’ is een survey opgenomen.
Het NPRD vindt een dergelijke survey naast de andere data van groot belang, omdat hij
belangrijke aanvullende informatie en aangrijpingspunten geeft.
Ook op het gebied van extremisme, althans daar waar het gaat om de effecten op de interetnische relaties, behoort volgens het NPRD meer onderzoek verricht te worden. Met
de effecten duidt het NPRD niet alleen op de interetnische fysieke en verbale confrontaties tussen personen / groepen, maar ook op de wederzijdse beeldvorming en de daaraan
verbonden gevolgen. In hoeverre versterken rechts- en islamitisch radicalisme elkaar? In
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‘Perspectief op gelijke behandeling’, Ministerie van Justitie, 2006.
Basistaken van ADV’s:
- klachtbehandeling
- registratie (van klachten en meldingen) en monitoring
- voorlichting en beleidsadvies
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welke mate leidt extremisme tot een verwijdering tussen bevolkingsgroepen? En in hoeverre draagt het bij aan een versterking van uitsluitingmechanismen?

Coördinerend bewindspersoon
Een adequate aanpak van discriminatie vereist niet alleen goede laagdrempelige voorzieningen voor burgers, een eenduidige registratie en gedegen monitoring, maar ook centrale afstemming en sturing. Dat laatste maakt het volgens het NPRD noodzakelijk om binnen het nieuwe kabinet een coördinerend bewindspersoon aan te stellen ten behoeve van
discriminatiebestrijding. De centrale coördinatie moet zich niet beperken tot pragmatische
afstemming, alhoewel daar al veel winst te behalen valt, maar ook tot een eenduidig en
transparant beleid met een achterliggende heldere visie.

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden met de secretaris van het NPRD, de Heer G.Grubben, p/a LBR...

Met vriendelijke groet,

Dr. E. Borst – Eilers
Voorzitter

Cc: Tweede Kamerfracties
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