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Kamerbrief invoering gelijke behandeling BES 

Aanleiding en chronologie 

 

U heeft aangegeven a.s. maandag de (extern uitgevoerde) Verkenning invoering 

gelijke behandelingswetgeving BES aan de Kamers te willen sturen, mede met het 

oog op het Commissiedebat anti-discriminatie op 26 januari. U wil in de 

aanbiedingsbrief aan de Kamers melden dat de volgende aanbevelingen in de 

Verkenning zullen worden uitgewerkt: 

- Invoering van de gelijkebehandelingswetgeving op de BES; 

- Inrichting van twee instituties, te weten 1) een lokale anti-

discriminatievoorziening/meldpunt, bij voorkeur te koppelen aan het door 

J&V ontwikkelde juridisch loket BES, en 2) individuele oordeelsvorming 

door het College voor de rechten van de mens op de BES. 

 

Het ambtelijke voorstel was aan de Kamers te melden dat het wetgevingstraject 

op korte termijn zal starten (hier zitten geen uitvoeringskosten voor de overheid 

aan vast) en mbt de instituties de Kamers voor de zomer te berichten over de 

precieze inrichting en financiering terzake. Dinsdag jl is in de DG Stuurgroep KR 

ingestemd met de Verkenning en aanbiedingsbrief aan de TK, onder de 

voorwaarde dat wordt ingegaan op de (verantwoordelijkheid voor de) financiering. 

Woensdag jl is de DG Stuurgroep anti-discriminatie (ook akkoord met de inhoud 

van de stukken) van deze afspraak op de hoogte gesteld. 

 

Woensdag gaf u, na de overhandiging van de Verkenning door de heren Thodé en 

van Eck, aan hun aanbevelingen inzake wetgeving en instituties over te willen 

nemen en dat er hiertoe structureel geld moet worden gevonden binnen de BZK-

begroting. Donderdag en vrijdag is er contact geweest tussen FEZ/BZK, IRF/Fin 

en FEZ/J&V. Afgesproken is dat in de aanbiedingsbrief aan de Kamers concreet 

wordt om hoeveel en welke kosten het gaat en dat dit gedekt wordt binnen de 

begroting van BZK.  

 

De dekking zal daarmee vooralsnog een openstaand punt blijven, maar duidelijk 

zal worden dat BZK gaat betalen. In de voorjaarsnota zal het budget verwerkt 

moeten worden. Voor die tijd moet dus duidelijk worden vanuit welk budget BZK 

het dekt. Voorzien wordt dat, gelet op de omvang van het benodigde budget, de 

financiering zal worden gevonden.  
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Daarom zijn de passages in de aanbiedingsbrief over de financiering (0,3 mlj tbv 

anti-discr.voorziening en 0,2 mlj tbv College) geaccordeerd door J&V en FIN/IRF 

en intern-BZK goedgekeurd door FEZ en DGOBDR. DGKR is geïnformeerd. 

 

Geadviseerd besluit 

U wordt verzocht: 

 

- Kennis te nemen van de Verkenning; 

- In te stemmen met de aanbiedingsbrief aan de Kamers; 

- Voor Min. BZK: de aanbiedingsbrieven te ondertekenen zodra de 

verwachte instemming door de andere betrokken bewindslieden is 

verkregen (de nota’s daartoe zitten in de resp. departementale lijnen, J&V 

en VWS zijn al akkoord).  

 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1a 

1b 

Aanbiedingsbrief aan TK  

Aanbiedingsbrief aan EK 

  

 

 

2 Verkenning invoering gelijke-

behandelingswetgeving op 
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