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AB BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 april 2020 

Op 10 maart jl. heeft in de Eerste Kamer het plenaire debat over de Staat 
van de Rechtsstaat plaatsgevonden met de Minister van Justitie en 
Veiligheid. In dat debat heeft het lid Nicolaï c.s. een motie ingediend, 
waarin hij de regering verzoekt om na te gaan of er reden bestaat om 
– net zoals in Frankrijk – bij wet de slavernij en de slavenhandel die in het 
verleden heeft plaatsgevonden als een misdaad tegen de menselijkheid 
aan te merken, en om na te gaan of in diezelfde wet de oprichting en 
instandhouding van een Nationaal Monument Slavernijverleden, een 
Kenniscentrum Slavernijverleden en een Slavernijmuseum dient te 
worden gegarandeerd, en daarover uiterlijk binnen twee maanden aan de 
Kamer te rapporteren (Kamerstukken EK, 2019–2020, 35 300 VI, Y). 

Op verzoek van de Minister van Justitie en Veiligheid heeft het lid Nicolaï 
aangegeven de motie aan te willen houden voor maximaal vier weken, 
om mij in staat te stellen een appreciatie van de motie te geven. 

In de brief aan de Tweede Kamer van 1 juli 20191 heeft het kabinet 
aangegeven het van groot belang te achten dat er een dialoog over het 
slavernijverleden en de doorwerking daarvan in de hedendaagse 
samenleving plaatsvindt, gericht op een bredere erkenning en inbedding 
van dit gedeelde verleden. Deze dialoog richt zich niet alleen op Neder-
landers van Afrikaanse afkomst, maar op de Nederlandse samenleving in 
zijn geheel. Ook de Caribische delen van het Koninkrijk worden betrokken. 
In de brief is aangegeven dat uit de dialoog nader historisch onderzoek of 
andere voorstellen voor activiteiten die bijdragen aan een goede 
inbedding van het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het 
heden, kunnen voortkomen. Op dit moment tref ik de voorbereidingen 
voor het starten van deze dialoog. 

1 Kamerstukken TK, 2018–1019, 35 000 VII, nr. 101.
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In dezelfde brief wordt ook ingegaan op de structurele financiering van de 
jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Monument Nederlands Slavernij-
verleden door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Daarnaast is de Minister van OCW is in gesprek met de 
gemeente Amsterdam over de ontwikkeling van een nationale museale 
voorziening slavernijverleden. 

In het licht van het bovenstaande zou ik de bevindingen van de dialoog 
willen afwachten en ontraad ik de motie. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.W. Knops
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