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Aanpak racisme 

Aanleiding 
Tijdens het ordedebat van 13 december 2022 heeft dhr. Van Baarle (DENK) u 
gevraagd om een brief over “hoe wij de strijd tegen institutioneel racisme gaan 
opvoeren.” Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar 
racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Dit verzoek kreeg brede 
steun. Ook is door verschillende TK-leden aan u verzocht om het onderzoek bij BZ 
te verbreden naar alle ministeries. Aan de minister van BZ is ook om een brief 
gevraagd naar aanleiding van het onderzoek. Tot slot is het verzoek gedaan 
hierover een plenair debat in te plannen met de minister van BZ en u. Het 
eerstvolgende ‘reguliere’ commissiedebat van Binnenlandse Zaken waar dit aan 
de orde zou kunnen komen is op 26 januari a.s. over discriminatie, racisme en 
mensenrechten. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd akkoord te gaan met het zo spoedig mogelijk versturen van 
bijgevoegde brief. Het zal daarna duidelijk worden voor welk debat de TK deze 
brief zal agenderen. 

Kern 
De brief is als volgt opgebouwd: 

- Algemene reactie op onderzoek en het probleem van racisme. 
- Uitleg over het verschil tussen institutioneel racisme enerzijds en racisme 

als sociologisch verschijnsel anderzijds (in lijn met eerder hierover 
gestuurde brief over de definitie van racisme).  

- Reeds gezette betekenisvolle stappen op nationaal niveau (NCDR, 
Staatcommissie). 

- Huidige aanpak bij Rijksoverheid (Rijksbreed en departementaal). 
- Ambitie versterkte Rijksbrede aanpak en verdiepend onderzoek. 
- Korte passage over de inzet bij het ministerie van BZK zelf. (Meer 

informatie over het beleid bij BZK treft u in de bijlage bij deze nota). 

Toelichting 
Hoewel het onderwerp van het verzoek breed is (institutioneel racisme), is 
vanwege de concrete aanleiding ervoor gekozen om de focus in de brief te leggen 
op de aanpak bij de Rijksoverheid als werkgever.  
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Politieke context 
Op een enkele partij na is in de Kamer geschokt gereageerd op het onderzoek bij 
BZ, zoals ook in het verslag van het (bijgevoegde) ordedebat van 13 december jl. 
is te lezen. 

Financiële/juridische overwegingen 
In de Grondwet is vastgelegd dat individuele ministers verantwoordelijk zijn voor 
het gedrag van hun eigen ministeries en ambtenaren. Dat maakt dat Rijksbreed 
beleid om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer aan te pakken altijd in 
consensus met departementen zal moeten plaatsvinden, met waar nodig ook 
voldoende ruimte voor eigen invulling. Bovendien zijn eventuele voorgenomen 
maatregelen nog onderdeel van overleg met ondernemingsraden en vakbonden. 
Mede hierdoor kan op dit moment nog geen concreet versterkt Rijksbreed beleid 
worden toegezegd. 

Krachtenveld 
De brief is in concept interdepartementaal gedeeld via het ICOP 
(Interdepartementale Commissie Organisatie- en Personeelsbeleid). Dat heeft tot 
enkele aanscherpingen in de tekst geleid.  

Uitvoering 
Bij een ambitieuze Rijksbrede aanpak zal voor de uitvoering extra capaciteit bij 
BZK op dit onderwerp nodig zijn.  

Communicatie 
Er is op dit moment geen actieve communicatie voorzien. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
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