
 de kamer  stelt
 een commissie in… 

 het begint 
 met een motie…

Deze tijdelijke commissie gaat vaststellen 
wat een parlementaire onderzoekscommis-
sie precies zou moeten onderzoeken. 
Wat zouden de onderzoeksopdracht en 
de onderzoeksvragen moeten zijn? 

de onderzoekscom-
 missie is een feit…

Op 23 maart 2021 stelt de Eerste Kamer de 
Parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit 
antidiscriminatiewetgeving in onder leiding van 
Ruard Ganzevoort (GroenLinks). Dit kan volgens 
de Regeling parlementair en extern onderzoek 
van de Eerste Kamer.

de commissie gaat 
 aan de slag… 

Gestart wordt met een aantal deskundigen-
-bijeenkomsten om de onderzoeksopdracht 
en -vragen scherper te krijgen.
De commissie selecteert voor de domeinen 
politie, sociale zekerheid, arbeidsmarkt en 
onderwijs te onderzoeken problemen. En 
wel zodanig dat de uitkomsten ook kunnen 
gelden voor andere sectoren of domeinen.

het echte 
 onderzoek… 

Het wetenschappelijk opgezette onderzoek
wordt gedaan door een 7-tal onderzoekers 
die onder leiding van onderzoekscoördinator 
Ashley Terlouw starten met literatuuronderzoek. 
Ook voeren zij informele gesprekken met 
respondenten. Doel is om een zo volledig 
mogelijk beeld te krijgen van de problematiek 
per domein.

 een rapport
 en een debat…

De commissie brengt verslag uit 
in een rapport waarover de Kamer 
debatteert op 22 februari 2021. 
Een dag later stemt de Kamer in 
met het onderzoeksvoorstel.

Een motie van de Leden Jorritsma/Rosenmöller 
tijdens de Apb van 2020. Een onderzoek naar 
de oorzaken van het verschil tussen de wet 
op papier en de wet in praktijk als het gaat 
om discriminatie. 

 nederland kan 
meedenken…

Het bredere publiek wordt gevraagd mee 
te denken met de onderzoekscommissie 
met een “Denkt u met ons mee”-oproep. 
Dit levert 175 bruikbare reacties op om de 
onderzoeksconclusies te bespreken en aan 
te scherpen.

 nederland kan mee-
 kijken en -luisteren…

Het onderzoek eindigt met openbare 
gesprekken met de Leden van de 
kamercommissie.

 gelijk 
 recht doen…

Het resultaat is een hoofdrapport 
Gelijk recht doen met vier deel-
rapporten, die gedetailleerder in 
gaan op de problemen en oplossingen 
voor de vier onderzoeksdomeinen.

Discriminatie is formeel 
verboden, maar in de 
praktijk komt het veelvuldig 
voor. Hoe kan dit? En 
lossen we dit op?

WANT

Gelijk recht doen 
Het parlementaire onderzoek in beeld


