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Minister van Justitie en Veiligheid  

  

Kabinetsreactie op initiatiefnota over de aanpak van 

antisemitisme - de volgende stap 

  

 

 

 

1.     Aanleiding 

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft op 21 december 2022 

verzocht om voor 28 februari 2023 een kabinetsreactie te willen ontvangen op de 

initiatienota van de leden Ellian (VVD) en Segers (ChristenUnie) over de aanpak 

van antisemitisme- de volgende stap. Toen bleek dat deze termijn om 

interdepartementale afstemmingsredenen niet gehaald, hebt u aangegeven de 

kabinetsreactie in de week van 6 maart te willen versturen. 

 

2.     Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd in te stemmen met de in bijgaande brief vervatte 

kabinetsreactie, opdat deze na uw akkoord en dat van uw mede-bewindslieden 

voor Primair en Voortgezet Onderwijs, van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, voor Langdurige Zorg en Sport en van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de week van 6 maart 2023 uitgestuurd 

kan worden. 

 

3.     Kernpunten 

De kabinetsreactie onderschrijft de doelen van de initiatiefnota. Het kabinet zet 

zich in voor de bestrijding van antisemitisme en hecht belang aan het herdenken 

van de Holocaust en het vieren van het Joodse leven in Nederland. Op elk van de 

12 beslispunten uit de initiatiefnota wordt een inhoudelijke reactie gegeven. 

Daarbij wordt deels aangesloten bij staand beleid. De initiatiefnota vormt een 

goede aanvulling op het Werkplan 2022-2025 van de Nationaal Coördinator 

Antisemitismebestrijding. 

 

4.1 Politieke context 

De initiatiefnota volgt op een initiatiefnota uit 2019 van u en de heer Segers, als 

toenmalige Tweede Kamerleden. Met de aan die nota verbonden gelden (in totaal 

drie miljoen euro voor de periode 2019-2021) zijn 12 projecten gefinancierd, die 

deels nog lopen. 

 

In 2021 is de functie van Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding 

ingesteld. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding heeft een Werkplan 

2022-2025 opgesteld dat in oktober vorig jaar door u naar de Tweede Kamer 

gezonden is. 
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4.2 Financiële overwegingen 

De initiatiefnota bevat twee voorstellen die financiële gevolgen hebben. Verzocht 

wordt jaarlijks 250.000 euro vrij te maken ten behoeve van de uitbreiding van het 

mandaat van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding door ook het 

koesteren van het Joodse leven hieronder te laten vallen. De Minister voor Primair 

en Voortgezet Onderwijs wordt verzocht een projectsubsidie van 200.000 euro 

vrij te maken voor organisaties als Na de Oorlog zodat het aantal lessen van 800 

naar 2600 opgeschaald kan worden.   

 

In de brief wordt aangegeven dat het eerste voorstel nader in het kabinet 

besproken zal worden en dat het tweede voorstel tot uitvoering zal worden 

gebracht. 

 

4.4 Krachtenveld 

Aangenomen mag worden dat de initiatiefnota de steun van de Tweede 

Kamerfracties van de VVD en CU geniet.  

 

4.6 Uitvoering 

In de kabinetsreactie wordt aangegeven op welke wijze uitvoering gegeven gaat 

worden aan de beslispunten (actiepunten) in de initiatiefnota. 

 

4.9 Ontwikkelingen hiervoor 

De initiatiefnota volgt op een soortgelijke nota van de Tweede Kamer uit 2019. 

Wat de beslispunten (actiepunten) in beide nota’s betreft staan zij echter geheel 

los van elkaar.  

 

5.     Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

De persoonsgegevens van de ambtenaren zijn niet openbaar ter bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. 

Er zijn verder geen gegevens die zich niet lenen voor openbaarmaking. 

 


