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VOORWOORD 

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) is ingesteld door de 
Raad van Europa. Het is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de mensenrechten 
dat zich heeft gespecialiseerd in vraagstukken van racisme en onverdraagzaamheid. 
De commissie bestaat uit onafhankelijke, onpartijdige leden, die zijn benoemd op grond 
van moreel gezag en erkende deskundigheid op het gebied van racisme, 
vreemdelingenhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid. 

Een van de statutaire activiteiten van de ECRI is  monitoring van de situatie omtrent 
racisme en onverdraagzaamheid in elke lidstaat van de Raad van Europa. Per land 
wordt de situatie geanalyseerd en worden er suggesties en voorstellen gedaan voor 
oplossingen van de vastgestelde problemen. 

De aanpak is voor alle lidstaten van de Raad van Europa dezelfde. De 
werkzaamheden vinden plaats in cycli van 5 jaar, waarbij jaarlijks 9 à 10 landen 
worden bezocht. De rapporten van de eerste ronde zijn eind 1998 afgerond, de 
rapporten van de tweede ronde eind 2002 en die van de derde ronde eind 2007. De 
vierde ronde ging van start in januari 2008. 

De werkwijze voor het opstellen van de rapporten omvat literatuuronderzoek, een 
werkbezoek aan het desbetreffende land en vervolgens een vertrouwelijke dialoog met 
de nationale autoriteiten van het land. 

ECRI-rapporten komen niet tot stand op basis van onderzoeken of getuigenverslagen. 
Het zijn analyses gebaseerd op een grote hoeveelheid informatie uit zeer 
uiteenlopende bronnen. Het literatuuronderzoek is gebaseerd op een groot aantal 
binnen- en buitenlandse schriftelijke bronnen. Het werkbezoek biedt de mogelijkheid tot 
direct contact met de betrokken (gouvernementele en non-gouvernementele) partijen 
teneinde gedetailleerde informatie te vergaren. Met de vertrouwelijke dialoog worden 
de nationale autoriteiten in staat gesteld eventuele wijzigingen in het conceptrapport 
voor te stellen om mogelijke feitelijke onjuistheden te corrigeren. De nationale 
autoriteiten kunnen desgewenst verzoeken hun zienswijze bij het ECRI-rapport te 
voegen. 

In de rapporten van de vierde ronde ligt het accent op implementatie en evaluatie. 
Onderzocht wordt of de belangrijkste aanbevelingen uit de voorgaande rapporten van 
de ECRI zijn overgenomen. Verder vindt een evaluatie plaats van het beleid dat is 
gevoerd en de maatregelen die zijn getroffen. Daarnaast bevatten de rapporten een 
analyse van nieuwe ontwikkelingen in het desbetreffende land. 

Voor een aantal specifieke aanbevelingen in het vierde ECRI-rapport wordt verzocht 
om geprioriteerde implementatie. Uiterlijk twee jaar na publicatie van dat rapport doet 
de ECRI een tussentijds vervolgonderzoek naar deze specifieke aanbevelingen. 

De ECRI heeft het voorliggende rapport opgesteld onder haar eigen en volledige 
verantwoordelijkheid. Het beschrijft de stand van zaken per 22 maart 2013. Alle 
ontwikkelingen na die datum zijn niet meegenomen in de analyse en niet 
meegewogen in de conclusies en aanbevelingen van de ECRI. 
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Roma, Sinti en reizigers/woonwagenbewoners117 

159. Er zijn geen officiële cijfers over de omvang van de Roma- en Sintibevolking in 
Nederland. Recente schattingen variëren van 8.000 tot 22.500118. Volgens de 
autoriteiten wonen de meeste Roma en Sinti in conventionele woningen. Volgens 
een door de Nederlandse regering gepubliceerd rapport uit 2009 wonen er naar 
schatting 3.000 tot 4.000 mensen in woonwagenkampen119.  

160. De ECRI merkt op dat in 2009 het Platform Roma-gemeenten is opgericht 
(gemeenten met Romagezinnen die in 1978 via een amnestieregeling door de 
Nederlandse autoriteiten werden uitgenodigd zich in Nederland te vestigen; deze 
gemeenten bestaan echter niet hoofdzakelijk uit Romabewoners)120. De ECRI is 
verheugd te constateren dat het bovengenoemde Platform tot doel heeft ervaring 
en good practices uit te wisselen en met de overheid te overleggen. 

161. In haar derde rapport adviseerde de ECRI de Nederlandse autoriteiten op 
centraal rijksniveau verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken omtrent de 
situatie van Roma, Sinti en reizigers/woonwagenbewoners en hun 
gemeenschappen. Hiertoe adviseerde de ECRI de Nederlandse autoriteiten op 
centraal rijksniveau en in nauwe samenwerking met Roma, Sinti en 
reizigers/woonwagenbewoners en hun gemeenschappen een brede strategie 
tegen achterstelling en discriminatie van deze bevolkingsgroepen te ontwikkelen 
en voldoende middelen beschikbaar te stellen om deze uit te voeren. De ECRI 
adviseerde om in de strategie ook duidelijke doelstellingen en methodes voor 
voortgangsevaluatie op te nemen.  

162. De ECRI constateert dat in 2010 het Nederlands Instituut Sinti en Roma (NISR) 
werd opgericht. Dat gebeurde met behulp van overheidssubsidie en een van de 
doelen was ondersteuning van lokale onderwijs- en werkgelegenheidsprojecten. 
De ECRI merkt op dat het NISR vanwege slechte prestaties al heel snel, in 
oktober 2012, werd opgeheven121. Het doel van het enige evenement dat door 
het NISR werd georganiseerd, was de autoriteiten advies te geven over een 
nationale strategie voor Roma en Sinti. De strategie die op basis hiervan werd 
geformuleerd, stuitte echter op zware kritiek vanwege het ontbreken van 
toezichtsindicatoren, het benadrukken van criminaliteit en het negeren van 
belangrijke kwesties zoals de stateloosheid van Roma en Sinti. 

163. De ECRI is in dit opzicht teleurgesteld om te moeten constateren dat Nederland 
geen landelijke inclusiestrategie voor de Roma-, Sinti- en 
reizigersgemeenschappen heeft aangenomen, zoals aanbevolen door de 

                                                
117

 De term Sinti verwijst naar leden van deze gemeenschap die al meer dan 600 jaar in West- en 
Centraal-Europa wonen. Roma worden gezien als mensen die afkomstig zijn van Oost- of Zuidoost-
Europa en die later, in verschillende golven, naar Centraal-Europa zijn getrokken. De Roma in Nederland 
zijn in verschillende perioden naar het land gekomen, o.a. in de jaren 70 van de vorige eeuw, na het 
uiteenvallen van Joegoslavië en na de toetreding van een aantal Oost-Europese staten tot de Europese 
Unie. In dit rapport van de ECRI worden onder reizigers/woonwagenbewoners verstaan mensen van 
verschillende etnische afkomst die in woonwagens wonen, zoals Roma en Sinti. 
118

 Volgens de autoriteiten zijn er geen precieze cijfers over de omvang van de Roma- en 
Sintigemeenschappen in Nederland. Die variëren van een paar duizend tot 40.000. 
119

 Het door de Nederlandse regering ingediende vierde nationale rapport over de implementatie van het 
herziene Europees Sociaal Handvest (voor de periode 1 januari 2003 - 31 december 2009 over artikel 7, 8 
en 17, voor de periode 1 januari 2005 - 31 december 2009 over artikel 16 en 19, en een eerste verslag 
over artikel 27 en 31), 7 februar1 2011, blz. 21, RAP/RCha/NE/IV(2011).   
120

 Twaalf gemeenten zijn lid van dit Platform: Nieuwegein, Enschede, Oldenzaal, Veldhoven, Utrecht, 
Capelle aan den lJssel, Sittard-Geleen, Stein, 's-Hertogenbosch en Amsterdam Zuidoost. 
121

 Het Nederlands Instituut Sinti en Roma bevorderde de samenwerking tussen overheidsinstellingen, de 
Roma- en Sintigemeenschappen, en verschillende Roma-organisaties. Het instituut werd opgericht met 
overheidssubsidie met als doel rechtsherstel voor Sinti en Roma die waren getroffen door de Tweede 
Wereldoorlog. 
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ECRI122. Volgens de autoriteiten moeten de ernstige problemen van de Roma- en 
Sintigemeenschappen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheid en huisvesting worden aangepakt met algemeen beleid voor alle 
leden van de samenleving en niet voor specifieke groepen, aangezien specifiek 
beleid de isolatie van deze groepen en hun afhankelijkheid van 
bijstandsuitkeringen versterkt. De autoriteiten hebben verder verklaard dat het 
principe in hun algemeen integratiebeleid123 ook van toepassing is op dit geval, 
met name dat integratie niet de verantwoordelijkheid is van de regering maar van 
degenen die besluiten zich in Nederland te vestigen. De ECRI merkt in die zin op 
dat veel Roma en Sinti Nederlandse onderdanen zijn. De regering heeft duidelijk 
gemaakt dat gemeenten in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de aanpak 
van problemen van de Roma- en Sintibevolking. Tegelijkertijd hebben de 
autoriteiten in 2010 600.000 euro toegewezen aan het Platform Roma-
gemeenten voor de bestrijding van schooluitval onder Romameisjes en andere 
middelen voor voorschoolse educatie, schakelklassen en zomerscholen124. Op 
nationaal niveau zijn ook beleidsinitiatieven ontplooid voor de bestrijding van 
uitbuiting van Romakinderen door leden van de Romagemeenschap met als doel 
het recht op onderwijs van de Romakinderen te beschermen. 

164. Voordat de ECRI ingaat op het nuttige werk van bepaalde gemeenten wil de 
commissie erop wijzen dat gemeenten in het Platform hebben verklaard dat de 
nationale overheid naar hun mening onvoldoende betrokken is bij en 
onvoldoende steun verleent aan het oplossen van vraagstukken omtrent de 
situatie van de Romabevolking en dat grotere samenwerking met de regering op 
dit terrein noodzakelijk is. Verder heeft de ECRI vernomen dat 
vertegenwoordigers van het Platform erover klagen dat de enige manier waarop 
ze enige steun van de centrale autoriteiten kunnen krijgen, is als ze zich richten 
op veiligheid. De ECRI onderstreept nogmaals het belang van de ontwikkeling 
van een landelijke strategie voor Roma, Sinti en reiziger/woonwagenbewoners, 
met specifieke doelen en evaluatiemethodes. Er zijn specifieke programma's 
voor dit deel van de bevolking nodig om de neerwaartse spiraal van segregatie 
en uitsluiting te doorbreken. De ECRI is het ermee eens dat gemeenten een 
belangrijke rol spelen bij dergelijke programma's, met name als het gaat om 
afstemming op de specifieke behoeftes en omstandigheden van hun Roma-, 
Sinti- en reizigersgemeenschappen. Hun rol moet echter aanvullend en niet 
vervangend zijn en deel uit maken van een coherente, gecoördineerde landelijke 
strategie met gemeenschappelijke, landelijke doelen en normen en met een 
toezichtsmechanisme waarmee wordt gecontroleerd of de doelen zijn bereikt. 

165. De ECRI herhaalt haar aanbeveling aan de Nederlandse autoriteiten om op 
rijksniveau verantwoordelijkheid te nemen voor vraagstukken omtrent de situatie 
van Roma, Sinti, reizigers/woonwagenbewoners en hun gemeenschappen in 
Nederland. Hiertoe adviseert de ECRI de autoriteiten in nauwe samenwerking 
met Roma, Sinti, reizigers/woonwagenbewoners en hun gemeenschappen, en 
met de gemeenten, een brede strategie tegen achterstelling en discriminatie van 
deze gemeenschappen te ontwikkelen, en middelen beschikbaar te stellen om 
die strategie uit te voeren. Die zou heldere doelomschrijvingen en methodes voor 
voortgangsevaluatie dienen te bevatten. 

166. Wat betreft programma's op lokaal niveau het volgende: de gemeente 
Nieuwegein richt zich op 27 'multiprobleemgezinnen', waarvan veel met zware 
schulden en met kinderen die niet geregeld naar school gaan. Voor elk gezin is 

                                                
122

 Zie ook Aanbeveling CM/Rec(2008)5 van het Comité van Ministers aan lidstaten over beleid voor 
Roma en/of reizigers/woonwagenbewoners in Europa, goedgekeurd op 20 februari 2008 tijdens de 1018

e
 

vergadering van plaatsvervangers van de ministers. 
123

 Zie 'Andere migranten en hun integratie' verderop in dit rapport. 
124

 Zie 'Onderwijs' in hoofdstuk II van dit rapport ('Discriminatie op diverse terreinen'). 
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een plan gemaakt met specifieke doelen voor schuldsanering, onderwijs en 
andere dringende kwesties. Elk gezin krijgt een intermediair toegewezen die het 
gezin helpt bij de verwezenlijking van die doelen en die contact onderhoudt met 
de kinderbescherming en de politie. De intermediair legt de ouders uit waarom 
het belangrijk is dat hun kind naar school gaat. Als ze weigeren hun kind naar 
school te sturen, wordt dat aan de politie gemeld. De gemeente voert actief 
beleid om scholen informatie te geven over de Romacultuur en ze te wijzen op 
het belang van het melden van de afwezigheid van Romakinderen. Als gevolg 
hiervan is het schoolverzuim van Romakinderen in het basisonderwijs sterk 
gedaald. De ECRI verwelkomt deze initiatieven. Toch worstelt de gemeente 
Nieuwegein nog steeds met de vraag hoe jongens en meisjes ouder dan 13 jaar 
op school kunnen worden gehouden. Dit probleem wordt toegeschreven aan de 
traditie dat Romameisjes op hun dertiende trouwen en dat de jongens geen 
rolmodellen hebben, maar volgens de gemeente heeft het alleen te maken met 
het tweede aspect. De gemeente heeft de ECRI laten weten dat alle 
werkgelegenheidsprojecten voor Roma zijn mislukt. Een van die projecten 
bestond uit ondersteuning van Romamannen bij het opzetten van een eigen 
bedrijf (garage, autoreparatie enz.), maar uiteindelijk is geen enkel initiatief 
geslaagd. 

167. De ECRI adviseert de autoriteiten ervoor te zorgen dat geschoolde, geslaagde 
mensen met een Roma- of Sinti-achtergrond bij alle specifieke op Roma en Sinti 
gerichte onderwijs- en werkgelegenheidsprogramma's worden betrokken, zodat 
zij hun ervaring kunnen delen en als rolmodel kunnen fungeren. 

168. Uit een door het Europees Agentschap voor Grondrechten gepubliceerd 
onderzoek van RAXEN blijkt dat het bij huisvestingsproblemen over het 
algemeen om woonwagenbewoners gaat (zie de cijfers in paragraaf 159 
hierboven), omdat er een gebrek is aan goedgekeurde standplaatsen en de 
autoriteiten steeds meer grotere standplaatsen opheffen. Dit wordt bevestigd 
door vertegenwoordigers van Roma, Sinti en reizigers/woonwagenbewoners. De 
burgemeester van Waalre verklaarde onlangs publiekelijk in de pers dat 
woonwagenkampen (en standplaatsen) moeten verdwijnen en dat de bewoners 
ervan in huizen moeten gaan wonen. Gemeentelijke autoriteiten hebben ook te 
maken met een steeds vijandigere houding van de lokale bevolking tegen nieuwe 
standplaatsen en die heeft in sommige gevallen geleid tot verplaatsing van 
woonwagens naar afgelegen plaatsen met slechte leefomstandigheden. 
Vertegenwoordigers van de Roma-, Sinti- en 
reizigers/woonwagenbewonersgemeenschappen benadrukken dat zij het gevoel 
hebben dat het beleid tot vermindering en uiteindelijk van verwijdering van alle 
woonwagenstandplaatsen een bedreiging vormt voor hun manier van leven en 
hun cultuur.  De autoriteiten hebben de ECRI laten weten dat hun beleid is 
gericht op de Roma die in 1978 naar Nederland zijn gekomen en in woningen zijn 
gehuisvest, en niet op woonwagenbewoners, wier woonomstandigheden niet 
bekend zijn bij hen. De ECRI heeft ook vernomen dat Roma, Sinti en 
reizigers/woonwagenbewoners moeilijk leningen kunnen afsluiten voor hun 
woonwagens, omdat het land waarop ze gestationeerd zijn, gewoonlijk niet van 
hen is en/of omdat dit type onderdak niet als reguliere huisvesting wordt 
beschouwd. 

169. De ECRI adviseert de autoriteiten de behoeften van Roma, Sinti en reizigers die 
in woonwagens wonen, te inventariseren en ervoor te zorgen dat er voldoende 
standplaatsen beschikbaar zijn, zodat zij volgens hun tradities en cultuur kunnen 
leven. 

170. De ECRI is verontrust door berichten waaruit zou blijken dat gemeenten zijn 
gestart met etnische registratie van Roma en Sinti. De autoriteiten hebben de 
ECRI verzekerd dat dit niet het geval is. De burgemeester van Nieuwegein heeft 
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echter publiekelijk verklaard dat gemeenten met de grootste 
Romagemeenschappen een register van deze bewoners zouden moeten 
aanleggen125. Uit berichten in de pers blijkt ook dat de politie, de jeugdzorg en  de 
afdeling juridische zaken van de gemeente Ede sinds 1978 een archief bijhouden 
van verslagen over Roma.  Verder schreef de minister van Wonen, Wijken en 
Integratie in een brief van 26 juni 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer 
dat gemeenten de regering hadden gevraagd te onderzoeken hoe de 
bewegingen van Roma kunnen worden geregistreerd en dat dit verzoek door de 
regering in overweging zou worden genomen bij de formulering van haar 
standpunt over registratie (etnisch of anderszins). De minister specificeerde dat 
er een goede onderbouwing nodig is van nut en noodzaak van registratie. De 
ECRI brengt in die zin in herinnering dat het verzamelen van gegevens over 
verschillende aspecten van het leven opgesplitst naar categorieën als 
nationaliteit en etnische afkomst rechtmatig is indien dit gebeurt ten behoeve van 
het monitoren van patronen van discriminatie of achterstandssituaties van 
kwetsbare groepen op voorwaarde dat de vertrouwelijkheid, nadrukkelijke 
toestemming en vrijwillige zelfidentificatie van personen van een bepaalde groep 
in acht worden genomen. Elke andere vorm van etnische registratie is gevaarlijk, 
druist in tegen de rechten van de mens en leidt tot mogelijk misbruik. 

171. De ECRI adviseert de Nederlandse autoriteiten onmiskenbaar duidelijk te maken 
dat gemeenten in geen geval aparte etnische registers voor Roma en Sinti 
onderhouden. 

172. Volgens de negende rapportage van de Monitor Racisme & Extremisme en 
volgens vertegenwoordigers van de Roma- en Sintigemeenschap zijn ongeveer 
1.000 Roma en Sinti staatloos. Sommigen zijn staatloos volgens de wet omdat ze 
door geen enkele Staat als onderdaan worden beschouwd, maar velen zijn 
feitelijk staatloos omdat hun nationaliteit onbekend is. Volgens 
vertegenwoordigers van de Romagemeenschap is deze situatie deels toe te 
schrijven aan het feit dat in Nederland aanwezige Roma na het uiteenvallen van 
Joegoslavië door gemeenten werd gevraagd een bewijs van hun nationaliteit te 
overleggen (Servisch, Kroatisch enz.). Omdat velen van hen dat bewijs om 
verschillende redenen niet konden overleggen126, werd hun nationaliteit als 
onbekend beschouwd en die status is sindsdien onveranderd gebleven. Door die 
status hebben ze ook geen toegang tot sociale rechten, waaronder toegang tot 
werk. De ECRI is ook op de hoogte gesteld van gevallen waarin Roma van wie 
de nationaliteit niet bekend is, naar detentiecentra zijn gestuurd terwijl ze 
uiteraard niet naar een ander land konden worden gerepatrieerd. De ECRI merkt 
verder op dat Nederland geen procedure heeft voor het bepalen van 
staatloosheid. Bovendien wordt de staatloosheid van de ouders overgedragen op 
de in Nederland geboren kinderen en komen pas derde-generatie staatloos 
geboren kinderen127 in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit. De 
autoriteiten hebben de ECRI laten weten dat zij momenteel manieren 
onderzoeken om dit probleem op te lossen. De ECRI herinnert de autoriteiten 
aan artikel 32 van het Verdrag betreffende de status van staatlozen. Daarin staat 
dat Verdragsluitende Staten, voor zover mogelijk, de naturalisatie van staatlozen 
dienen te vergemakkelijken. Zij dienen er in het bijzonder naar te streven de 

                                                
125

 Volgens een artikel in de Volkskrant van 23 september 2010 zou de burgemeester hebben gezegd: 'We 
hebben te maken met een groep mensen die het verst van de Nederlandse samenleving afstaan en ten 
behoeve van henzelf en hun omgeving moet worden geholpen. We kunnen dat niet doen zonder dat we 
hun problemen in kaart brengen.'  
126

 Onder andere vanwege de staat waarin het openbaar bestuur verkeerde ten tijde van het uiteenvallen 
van Joegoslavië en de vorming van de nieuwe staten. 
127

 Dat wil zeggen op voorwaarde dat degenen die tot de eerste generatie behoren, door de Nederlandse 
autoriteiten als staatloos worden erkend en een identiteitskaart hebben. 
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naturalisatieprocedure te bespoedigen en de tarieven en kosten van deze 
procedure zo veel mogelijk te verlagen. 

173. De ECRI adviseert de Nederlandse autoriteiten alle noodzakelijke stappen te 
zetten voor een formeel mechanisme voor het bepalen van staatloosheid en, nog 
belangrijker, voor het voorkomen dat staatloosheid nog langer wordt 
overgedragen op in Nederland geboren kinderen. 




