
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Als	  Ban	  Ki	  Moon	  in	  Rotterdam	  	  	  
	  
Rotterdam,	  9	  september	  2015	  
	  
De	  door	  Nederland	  ondertekende	  VN-‐conventie	  verplicht	  alle	  lidstaten	  zorg	  te	  dragen	  voor	  
adequate	  bestrijding	  van	  rassendiscriminatie.	  Vrijdag	  28	  augustus	  jl.	  publiceerde	  het	  VN-‐comité	  
ter	  bestrijding	  van	  Rassendiscriminatie	  een	  rapport	  met	  kritische	  conclusies	  over	  
rassendiscriminatie	  in	  Nederland	  en	  aanbevelingen	  voor	  de	  preventieve	  en	  repressieve	  
bestrijding	  hiervan	  door	  de	  overheid.	  	  
	  
Het	  comité	  merkt	  in	  artikel	  7	  van	  haar	  rapport	  op	  dat	  in	  Nederland	  door	  de	  regering	  belangrijke	  
verantwoordelijkheden	  en	  taken	  met	  betrekking	  tot	  racismebestrijding	  zijn	  gedelegeerd	  naar	  de	  
gemeenten.	  Dit	  maakt	  het	  VN-‐rapport	  bijzonder	  relevant	  voor	  onze	  Gemeente	  Rotterdam.	  Met	  
het	  oog	  op	  een	  aantal	  kritische	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  uit	  het	  rapport	  stelt	  NIDA	  de	  
volgende	  verdiepende	  vragen	  in	  aanvulling	  op	  de	  eerder	  in	  augustus	  jl.	  gestelde	  schriftelijke	  
vragen:	  ‘Willen	  jullie	  meer	  of	  minder	  discriminatie?’	  van	  de	  fracties	  NIDA,	  PvdA,	  SP,	  GroenLinks	  
en	  PvdD.	  	  
	  
Het	  comité	  uit	  in	  artikel	  7	  haar	  zorgen	  over	  de	  vele	  gemeenten	  waar	  het	  aan	  de	  nodige	  middelen	  
en	  expertise	  ontbreekt	  om	  rassendiscriminatie	  actief	  (preventief	  en	  repressief)	  te	  bestrijden.	  Het	  
comité	  merkt	  in	  artikel	  8	  van	  haar	  rapport	  daarbij	  op	  dat	  het	  Rijk	  dient	  te	  garanderen	  dat	  iedere	  
gemeente	  over	  de	  hiervoor	  nodige	  middelen	  en	  expertise	  beschikt.	  	  
	  
1. Is	  het	  college	  ervan	  overtuigd	  dat	  zij	  over	  voldoende	  middelen	  en	  expertise	  beschikt	  om	  

rassendiscriminatie	  adequaat	  te	  bestrijden	  in	  Rotterdam	  conform	  de	  aanbevelingen	  van	  
het	  VN-‐comité?	  	  
a. Over	  welke	  middelen	  en	  vormen	  van	  expertise	  beschikt	  het	  college	  om	  discriminatie	  

adequaat	  te	  bestrijden	  conform	  de	  aanbevelingen	  van	  het	  VN?	  
b. Zo	  ja,	  wanneer	  en	  op	  welke	  wijze	  geeft	  dit	  college,	  al	  dan	  niet	  in	  samenwerking	  met	  

het	  Rijk,	  invulling	  aan	  de	  aanbevelingen	  van	  het	  VN-‐comité?	  	  
c. Zo	  niet,	  op	  welke	  manier	  gaat	  de	  gemeente,	  al	  dan	  niet	  in	  samenwerking	  met	  het	  Rijk,	  

zorgen	  voor	  voldoende	  middelen	  en	  expertise	  om	  rassendiscriminatie	  adequaat	  te	  
bestrijden?	  	  	  

	  
In	  artikel	  10	  en	  26	  doet	  de	  VN	  de	  aanbeveling	  om	  misdrijven	  gerelateerd	  aan	  discriminatie	  
intensiever	  op	  te	  sporen	  en	  hoger	  te	  bestraffen.	  	  
	  
2. Hoe	  verhoudt	  de	  opsporing	  en	  bestraffing	  van	  discriminatie	  in	  Rotterdam	  zich	  tot	  de	  

aanbeveling	  van	  de	  VN	  om	  discriminatie	  intensiever	  op	  te	  sporen	  en	  bestraffen?	  	  



3. Hoeveel	  middelen	  besteedt	  dit	  college	  aan	  de	  preventieve	  en	  repressieve	  aanpak	  van	  
discriminatie	  in	  Rotterdam?	  Gelieve	  in	  de	  beantwoording	  de	  verdeling	  van	  financiële	  
middelen	  uiteen	  te	  zetten.	  
	  	  

4. Op	  welke	  wijze	  is	  het	  college	  voornemens	  in	  de	  nabije	  toekomst	  de	  opsporing	  en	  
bestraffing	  van	  discriminatie	  verder	  te	  intensiveren?	  Gelieve	  in	  de	  beantwoording	  van	  
deze	  vraag	  concrete	  voorbeelden	  te	  noemen	  waaruit	  dit	  blijkt.	  
	  

Het	  VN-‐comité	  uit	  daarbij	  haar	  zorgen	  over	  de	  gebrekkige	  registratie	  van	  discriminatie	  door	  de	  
overheid	  en	  het	  gebrek	  aan	  kennis	  en	  vertrouwen	  onder	  burgers	  over	  de	  mogelijkheden	  dat	  
discriminatie	  gemeld	  kan	  worden	  bij	  en	  aangepakt	  kan	  worden	  door	  de	  overheid.	  	  
	  
5. Is	  het	  college	  zich	  bewust	  van	  de	  gebrekkige	  registratie	  door	  de	  overheid	  en	  het	  gebrek	  

aan	  vertrouwen	  van	  burgers	  in	  het	  nut	  hiervan	  en	  de	  aanpak	  van	  discriminatie	  door	  de	  
overheid?	  
a. Zo	  nee	  hoe	  komt	  dat?	  	  
b. Zo	  ja,	  wat	  doet	  het	  college	  om	  de	  gebrekkige	  registratie	  en	  het	  gebrek	  aan	  

vertrouwen	  in	  de	  aanpak	  van	  discriminatie	  te	  verbeteren?	  	  
	  

6. Welke	  doelen	  en	  meetmomenten	  heeft	  het	  college	  voor	  zichzelf	  gesteld	  om	  de	  nodige	  
verbetering	  in	  de	  registratie	  en	  (het	  vertrouwen	  in)	  de	  aanpak	  van	  discriminatie	  te	  
toetsen?	  

	  
Het	  VN-‐comité	  verzoekt	  het	  Rijk	  om	  voor	  iedere	  aanbeveling	  uit	  het	  VN-‐rapport	  te	  
verantwoorden	  hoe	  zij	  hier	  uitvoering	  aan	  zal	  geven	  en	  hier	  medeverantwoordelijken	  en	  andere	  
belanghebbenden	  over	  te	  informeren.	  	  
	  
7. Is	  het	  college	  bereid	  om	  als	  medeverantwoordelijke	  voor	  iedere	  aanbeveling	  in	  het	  rapport	  

aan	  te	  geven	  hoe	  zij	  hier,	  al	  dan	  niet	  in	  samenwerking	  met	  het	  Rijk,	  invulling	  aan	  zal	  
geven?	  	  
	  

8. Is	  de	  gemeente	  bereid	  om	  op	  de	  aanbevelingen	  waarin	  zij	  geen	  verantwoordelijkheid	  voor	  
zichzelf	  ziet	  weggelegd	  bij	  het	  Rijk	  na	  te	  gaan	  hoe	  het	  Rijk	  voornemens	  is	  hier	  concreet	  
invulling	  aan	  te	  geven	  in	  Rotterdam?	  	  
	  

9. Is	  het	  college	  bereid	  de	  raad	  te	  informeren	  over	  de	  reactie	  hierop	  van	  het	  Rijk?	  	  
	  
In	  afwachting	  van	  uw	  reactie,	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  
	  


