
 
 
 
 
 
 

 
 

Den Haag, 13 april 2015 

SV 188 – RIS 281902 
 
Betreft: Discriminatie in Politiekorps 
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Donderdagavond hield minister Asscher (sociale zaken) de Martin Luther King lezing - daarin citeerde hij uit een 
interne blogtekst van de korpschef voor het personeel van de nationale politie. Deze blogtekst is gepubliceerd 
in het NRC Handelsblad van 11 april 2015 en betreft ook het Haagse korps. 

 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde en in aanvulling op de vragen van de PvdE, stellen wij het 
college de volgende vragen: 
 
 

1. Heeft u kennisgenomen van het weblog van de hoofdcommissaris van de Nationale Politie, zoals op 11 
april is gepubliceerd in het NRC? 

2. Herkent u het beeld van de hoofdcommissaris, dat diverse politieagenten zich “dagelijks moeten 
verontschuldigen over Parijs, IS, Marokkanen, etc.”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt er aan 
gedaan om dit te voorkomen? 

3. Komt het in het Haagse korps bij uw weten voor dat leidinggevenden moslimagenten publiekelijk 
confronteren met radicalisme? Welke spanningen zijn er onderling? 

4. In welke mate wordt in het Haagse korps denigrerend, beledigend en discriminerend over moslims 
gesproken? Is hier recent onderzoek naar gedaan? Wat zijn daarvan de uitkomsten? Deelt u de 
waarneming van de hoofdcommissaris dat dergelijke geluiden ‘weerklinken in de agentenwacht’? 
Geeft dit aanleiding voor nader onderzoek in het Haagse korps? 

5. Welke incidenten van discriminatie zijn binnen en buiten het korps geweest en hoe wordt hier mee 
omgegaan? In welke mate hebben incidenten geleid tot ontslag van agenten? Welke disciplinerende 
maatregelen zijn er geweest? 

6. Komt het voor dat zonder directe aanleiding – zoals door de hoofdcommissaris wordt gesuggereerd - 
sprake is van dat ‘burgers van straat worden geplukt’ met een ‘slechts op islamitische uiterlijke 
tekenen gestoeld’ vermoeden dat men een bomgordel draagt? Worden signalen van agenten die hier 
grote problemen mee hebben serieus genomen, zo ja hoe? 

7. de hoofdcommissaris spreekt over een cultuur van kleineren van collega’s met een 
moslimachtergrond en het niet serieus nemen van klachten van medewerkers over de bejegening 
door hun collega’s. Herkent u dit beeld voor het Haagse korps? Zo ja, wat wordt hier aan gedaan?  

8. Herkent u het beeld dat vertrouwenspersonen een dagtaak hebben aan incidenten? Zijn er 
geanonimiseerde gegevens over de omvang van het aantal incidenten de afgelopen twee jaar? 

9. de hoofdcommissaris geeft aan dat er een structureel probleem is met de diversiteit in het 
politiekorps. Hij geeft aan dat dit reeds begint in de opleiding. Hoe is het Haagse beeld? Komt de 
diversiteit van de instroom in de opleiding overeen met de diversiteit in de nieuwe instroom in het 
korps? Zo nee, waarom niet? 

 
De hoofdcommissaris sluit zijn weblog als volgt af:  
“Hoe kunnen wij buiten instaan voor veiligheid en verbinding als wij binnen collega’s van ons vervreemden? 
Welk gewicht hebben de woorden integer, betrouwbaar, moedig en verbindend als wij deze kernwaarden 
richting elkaar niet waarmaken? Onze kracht zit juist in ons vermogen om verschillen te herkennen, erkennen 
en waarderen. 

http://mlklezing.nl/
http://mlklezing.nl/wp-content/uploads/2015/04/MartinLutherKinglezingMinisterAsscher9april2015.pdf
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/


Alleen door intern en extern andersdenkenden te respecteren, kunnen wij getalenteerde politiemensen 
binnenhalen en behouden. Kunnen wij uitblinken in onze bijdrage aan de samenleving. Dat is mij heel wat 
waard. Daar zet ik mij dan ook volledig voor in. Samen met politiechefs en andere leidinggevenden. Samen met 
HRM en Paresia. En als het aan mij ligt samen met ieder van u.” 
 

10. Er van uitgaande dat u deze uitgangspunten volledig onderschrijft: wat zijn de laatste vorderingen ten 
aanzien van de diversiteit van het politiebestand, het bespreekbaar maken van moslimhaat en het 
bestrijden van discriminatie binnen het politiekorps en op straat? 

 
 
 

 
 
Martijn Balster 
PvdA                                 

 

 

Bron: NRC Handelsblad, 11 april 2015: http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/04/11/korpschef-bouman-er-
sluipt-een-gif-de-nationale-politie-binnen/  
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