
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Den	  Haag,	  13	  mei	  2015	  
	  
	  
	  
Betreft:	  vervolgvragen	  discriminatie	  politiekorps	  
	  
	  
Aan	  de	  voorzitter	  van	  de	  gemeenteraad,	  de	  heer	  J.J.	  van	  Aartsen,	  
	  
De	  PvdA	  stelde	  recent	  schriftelijke	  vragen	  naar	  aanleiding	  van	  uitspraken	  van	  hoofdcommissaris	  Bouman	  van	  
de	  nationale	  politie.	  Hij	  stelde	  in	  een	  weblog	  dat	  denigrerend,	  beledigend	  en	  discriminerend	  wordt	  gesproken	  
over	  moslims	  in	  het	  politiekorps;	  en	  dat	  soms	  zonder	  concrete	  aanleiding	  mensen	  met	  een	  moslimachtergrond	  
van	  de	  straat	  worden	  geplukt.	  Bouman	  deed	  een	  moreel	  beroep	  op	  het	  korps	  om	  zeer	  serieus	  werk	  te	  maken	  
van	  bestrijding	  van	  discriminatie	  binnen	  en	  buiten	  het	  korps;	  en	  van	  een	  divers	  personeelsbestand.	  	  

In	  de	  beantwoording	  door	  het	  college	  wordt	  –	  evenals	  in	  de	  eerste	  reactie	  van	  de	  politie-‐eenheid	  Haaglanden	  -‐	  
gesteld	  dat	  het	  signaal	  van	  Bouman	  niet	  wordt	  herkend	  voor	  wat	  betreft	  ‘ernst	  en	  frequentie’.	  Wel	  –	  zo	  stelt	  
het	  college	  –	  is	  er	  veel	  aandacht	  voor	  de	  problematiek.	  Op	  vragen	  naar	  de	  precieze	  omvang	  en	  exacte	  
maatregelen	  die	  worden	  genomen	  blijven	  concrete	  antwoorden	  echter	  uit.	  

PvdA	  en	  D66	  kunnen	  uit	  de	  beantwoording	  op	  de	  eerdere	  schriftelijke	  vragen	  onvoldoende	  opmaken	  of	  de	  
Haagse	  politie-‐eenheid	  de	  signalen	  van	  discriminatie	  serieus	  neemt.	  In	  aanvullende	  vragen	  aan	  het	  college	  
vragen	  beide	  partijen	  dan	  ook	  om	  meer	  duidelijkheid	  over	  de	  stand	  van	  zaken	  op	  de	  werkvloer,	  precieze	  acties	  
die	  worden	  ondernomen	  om	  discriminatie	  te	  bestrijden	  en	  te	  komen	  tot	  een	  meer	  divers	  politiekorps.	  Ook	  
wordt	  verzocht	  om	  meer	  onderzoek,	  gericht	  op	  concreet	  beleid	  om	  discriminatie	  in	  de	  toekomst	  te	  voorkomen.	  	  

Op	  grond	  van	  artikel	  30	  van	  het	  Reglement	  van	  orde,	  stellen	  wij	  het	  college	  de	  volgende	  vervolgvragen:	  
	  
In	  de	  beantwoording	  van	  het	  college	  wordt	  gesteld	  dat	  er	  in	  2014	  ‘slechts	  sprake	  was	  van	  een	  enkel	  signaal	  van	  
discriminatie’	  in	  het	  korps	  zelf.	  	  

1. Wordt	  binnen	  het	  korps	  (bijvoorbeeld	  in	  medewerkerstevredenheidsonderzoeken)	  gepeild	  in	  hoeverre	  
discriminatie	  wordt	  ervaren	  op	  de	  werkvloer?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  Zo	  ja,	  wat	  waren	  hiervan	  de	  
uitkomsten?	  Hoe	  ontwikkelt	  deze	  beleving	  zich?	  
	  

2. Is	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  ‘meldingsbereidheid’	  bij	  politiemedewerkers	  van	  vervelende	  bejegening	  
of	  discriminatie?	  Zo	  ja,	  hoe	  ontwikkelt	  deze	  zich?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
	  

3. Hoe	  probeert	  het	  korps	  de	  bespreekbaarheid	  van	  discriminatie	  op	  de	  werkvloer	  precies	  te	  verbeteren?	  
Welke	  concrete	  acties	  zijn	  de	  afgelopen	  tijd	  ondernomen?	  
	  

4. Wordt	  er	  door	  de	  leiding	  van	  het	  korps	  goed	  gekeken	  in	  hoeverre	  het	  gering	  aantal	  meldingen	  ligt	  aan	  
het	  feit	  dat	  medewerkers	  niet	  durven	  te	  melden?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  Zo	  ja,	  op	  welke	  manier	  
gebeurt	  dit?	  
	  

5. Op	  welke	  wijze	  zorgt	  de	  leiding	  van	  het	  korps	  voor	  een	  veilige	  cultuur	  om	  vervelende	  bejegening	  en/of	  
discriminatie	  te	  kunnen	  melden?	  	  
	  



In	  de	  beantwoording	  stelt	  het	  college	  dat:	  ‘betrokkenen	  van	  de	  vertrouwenspersoon	  advies	  krijgen	  over	  de	  
acties	  die	  genomen	  kunnen	  worden,	  bv.	  collega’s	  aanspreken	  op	  hun	  gedrag	  en	  een	  gesprek	  aangaan	  met	  de	  
ploegchef	  of	  teamchef’.	  	  

6. Zijn	  er	  meer	  mogelijkheden,	  wanneer	  het	  aanspreken	  van	  elkaar	  niet	  werkt	  en/of	  een	  leidinggevende	  
onderdeel	  is	  van	  het	  probleem?	  Zo	  ja	  welke?	  
	  

7. Wordt	  ook	  per	  definitie	  op	  een	  onafhankelijke	  wijze	  onderzocht	  (als	  de	  medewerker	  hier	  toestemming	  
voor	  geeft)	  of	  de	  signalen	  terecht	  zijn?	  Zo	  nee,	  waarom	  niet?	  
	  

8. Neemt	  de	  leiding	  van	  het	  korps	  ook	  maatregelen	  als	  de	  signalen	  terecht	  blijken	  te	  zijn?	  Zo	  nee,	  
waarom	  niet?	  Zo	  ja,	  waar	  kunnen	  die	  maatregelen	  uit	  bestaan?	  

In	  de	  beantwoording	  staat:	  “In	  2014	  zijn	  in	  de	  gehele	  Eenheid	  Den	  Haag	  vooralsnog	  zestien	  klachten	  door	  
burgers	  ingediend	  waarin	  het	  klachtelement	  discriminatie	  aan	  de	  orde	  was.	  Vier	  van	  deze	  klachten	  zijn	  in	  de	  
zgn.	  bemiddelingsfase	  afgehandeld.	  Twaalf	  van	  deze	  klachten	  zijn	  door	  de	  onafhankelijke	  klachtencommissie	  in	  
behandeling	  genomen.	  De	  commissie	  oordeelde	  bij	  tien	  klachten	  dat	  deze	  ongegrond	  waren.	  Bij	  twee	  klachten	  
heeft	  de	  commissie	  zich	  onthouden	  van	  een	  oordeel”.	  

9. Kan	  het	  college	  uitleggen	  wat	  de	  ‘zogenoemde	  bemiddelingsfase’	  inhoudt?	  Werden	  bij	  deze	  
bemiddeling	  fouten	  erkend	  door	  de	  politie?	  Zo	  ja,	  hoe	  wordt	  van	  deze	  lessen	  geleerd?	  
	  

10. Waarom	  heeft	  de	  commissie	  zich	  bij	  twee	  klachten	  onthouden	  van	  een	  oordeel?	  	  
	  

11. Zijn	  er	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  ook	  klachten	  gegrond	  verklaard?	  Zo	  ja,	  welke	  maatregelen	  zijn	  genomen	  
bij	  gegrond	  verklaarde	  klachten?	  
	  

12. Hoe	  oordeelt	  het	  college	  over	  de	  meldingsbereidheid	  en	  de	  bekendheid	  van	  de	  
meldingsmogelijkheden	  bij	  de	  burger?	  Wordt	  hier	  altijd	  op	  gewezen?	  

Het	  college	  stelt	  in	  de	  beantwoording	  dat	  ‘niemand	  zonder	  directe	  aanleiding	  en	  alleen	  op	  basis	  van	  uiterlijk	  
‘van	  straat	  wordt	  geplukt’.	  

13. Kunt	  u	  de	  vragen	  7	  en	  8	  alsnog	  specifiek	  beantwoorden?	  	  
	  

14. Het	  college	  neemt	  afstand	  van	  bovengenoemde	  suggesties	  van	  Bouman.	  Welk	  beeld	  zet	  u	  daar	  
tegenover?	  
	  

15. Is	  er	  overleg	  geweest	  tussen	  hoofdcommissaris	  Bouman	  en	  de	  Haagse	  korpsleiding	  naar	  aanleiding	  van	  
het	  bovenstaande	  signalen?	  In	  hoeverre	  had	  Bouman	  Haagse	  signalen	  en	  op	  welke	  wijze	  zijn	  deze	  
vervolgens	  opgepakt?	  

	  

Een	  divers	  samengesteld	  politiekorps	  kan	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  voorkomen	  van	  
discriminatie,	  zowel	  binnen	  het	  korps	  als	  in	  het	  acteren	  op	  straat.	  Ook	  kan	  dat	  het	  beeld	  voorkomen	  van	  een	  
politie	  die	  ‘tegenover’	  een	  bepaalde	  wijk	  komt	  te	  staan.	  PvdA	  en	  D66	  vinden	  dan	  ook	  dat	  de	  Haagse	  eenheid	  
alles	  in	  het	  werk	  moet	  stellen	  om	  meer	  diversiteit	  te	  realiseren.	  De	  precieze	  acties	  en	  voornemens	  zijn	  de	  beide	  
partijen	  nog	  onvoldoende	  duidelijk.	  

16. Het	  college	  verwijst	  voor	  wat	  betreft	  het	  personeelsbeleid	  naar	  de	  nationale	  verantwoordelijkheid.	  
Welke	  afspraken	  gaat	  u	  (en/of	  de	  Haagse	  eenheid)	  concreet	  maken	  met	  Bouman,	  om	  de	  diversiteit	  
van	  het	  korps	  te	  vergroten?	  
	  

17. Bent	  u	  bereid	  er	  bij	  de	  nationale	  korpsleiding	  op	  aan	  te	  dringen	  dat	  zij	  in	  het	  personeelsbeleid	  sterk	  
sturen	  op	  diversiteit,	  zodat	  kan	  worden	  aangesloten	  bij	  de	  diversiteit	  in	  wijken,	  discriminatie	  en	  
etnisch	  profileren	  beter	  bespreekbaar	  wordt	  gemaakt	  en	  wordt	  voorkomen?	  Zo	  ja,	  hoe	  gaat	  u	  dit	  
vertalen	  in	  concrete	  doelstellingen,	  met	  in	  acht	  name	  van	  de	  WBP?	  



	  
18. Bent	  u	  bereid	  grondig	  onderzoek	  te	  doen	  naar	  de	  diversiteit	  in	  het	  korps	  en	  mogelijkheden	  tot	  

verbetering	  van	  de	  diverse	  samenstelling,	  opdat	  deze	  optimaal	  is	  uitgerust	  voor	  de	  Haagse	  context?	  Zo	  
nee,	  waarom	  niet?	  
	  

	  
Martijn	  Balster	   	   Hanneke	  van	  der	  Werf	  	  
PvdA	   	   	   D66	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  


