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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8 → 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie 

 

 datum 11 februari 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31439 Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de 

behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorzieningen) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 februari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV 

stemde tegen.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 2 

11 (Dibi) 

Het doel van de voorliggende wet is dat iedereen die zich gediscrimineerd voelt of het 

gevoel heeft dat er onterecht onderscheid is gemaakt, toegang moet hebben tot een 

antidiscriminatievoorziening. Maar in de voorliggende wet hebben mensen alleen recht op 

bijstand bij het afwikkelen van hun klacht als dat past binnen de genoemde wetten met  

betrekking tot gelijke behandeling. Dit houdt echter geen rekening met discriminatie of 

onderscheid op terreinen waarvoor geen wettelijke voorziening is getroffen, terwijl dat 

zeker voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn een man in een rolstoel die door een conducteur 

de toegang geweigerd wordt in een (aangepaste) tram of een man van Afrikaanse afkomst 

die door de Marechaussee op Schiphol discriminerend behandeld wordt. Daarom voegt dit 

amendement ook andere relevante nationale en internationale bepalingen toe. Bovendien 

zorgt deze ruimere formulering ervoor dat de voorliggende wet niet veranderd hoeft te 
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worden bij aanpassingen aan de gelijkebehandelingswetgeving. Ook zullen wijzigingen in 

Europese regelgeving met betrekking tot gelijke behandeling met dit amendement vanzelf 

verankerd worden in het Nederlandse recht. 

Ingetrokken 

 

Artikel 2 

8 (Ortega-Martijn) 

In het advies van de regiegroep Borst staat monitoring als kerntaak voor antidiscriminatie-

voorzieningen opgenomen. Monitoring is onlosmakelijk verbonden met  registratie en 

daarom bij uitstek een taak voor de antidiscriminatievoorziening. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en het lid Verdonk 

 

Artikel 2 

9 → 12 (Ortega-Martijn) 

In het advies van de regiegroep Borst staan voorlichting en beleidsadvies als kerntaak voor 

antidiscriminatievoorzieningen opgenomen. Klachtenafhandeling en voorlichting vormen de 

twee pijlers van een goede registratie en monitoring van de aard en omvang van  

discriminatie in Nederland. Voorlichting leidt vaak tot relevante informatie over concrete 

discriminatie-incidenten. Problemen of concrete incidenten liggen vaak ook ten grondslag 

aan adviesverzoeken. Informatie en voorlichting vergroten tevens de naamsbekendheid 

van de antidiscriminatievoorziening en dragen daarmee bij aan een grotere bereidheid 

incidenten te melden en gaan daardoor onderrapportage tegen. De antidiscriminiatie-

voorziening kan door de signaleringsfunctie en kennis die zij heeft middels beleidsadvies 

bijdragen aan een goed lokaal antidiscriminatiebeleid. In dit amendement wordt 

aangesloten bij de tweede nota van wijziging, waarin de regering ervoor heeft gekozen om 

de nadere invulling van de regelgeving in beginsel te laten aan de gemeentes. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de ChristenUnie 

 

 

Moties 

 

15 (Ortega-Martijn en Dibi) over pilot om per sms discriminatie te kunnen melden 

Aangehouden 

 

14 (Karabulut) om bij opstellen AMvB aansluiting te zoeken bij advies Regiegroep Borst om 

bureaucratie te vermijden 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid-Verdonk 

 

13 (Karabulut en Dibi) over oormerken middelen voor antidiscriminatiewetvoorzieningen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 

 


