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 Onderwerp Beantwoording Schriftelijke vragen van het lid Khan inzake naamswijziging bij 

ongewenste herinnering aan het slavernijverleden 
   
   

Geachte leden van de gemeenteraad,  

 

Op 21 september 2022 heeft het college schriftelijke vragen ontvangen van het lid Khan van DENK 

inzake de mogelijkheid tot kosteloze naamswijziging bij ongewenste herinnering aan het 

slavernijverleden Onderstaand treft u de beantwoording van deze vragen aan. 

 
Toelichting indiener:  
Op 19 september 2022 kwam het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme uit. 
Daarin zijn veel belangrijke aanbevelingen opgenomen, waaronder het gratis maken om je 
achternaam te veranderen wanneer die je ongewenst herinnert aan het slavernijverleden1. In Utrecht 
is dat reeds vigerend beleid. Nu wordt dit vanuit de centrale overheid mogelijk gemaakt.  
Gezien het vorenstaande stelt het lid Khan op grond van artikel 84 van het Reglement van orde 
gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam de volgende schriftelijke vragen aan het college: 
  
Het college kan de gestelde vragen als volgt beantwoorden. 
 
1. Hoe zal deze maatregel door het college worden opgepakt? Wanneer mogen we 
verwachten dat deze maatregel in Amsterdam in werking zal treden?  

Het college is zeer verheugd met deze maatregel. Slavenhandel en slavernij zijn misdaden tegen 

de menselijkheid. Wij kunnen het verleden niet meer ongedaan maken. Wat we wel kunnen doen 

is de doorwerking van dat verleden tegengaan. Deze maatregel kan daar een bijdrage aan leveren. 
Voorondersteld wordt dat deze de uitvoering door het kabinet betreft van een toezegging die de 
minister voor Rechtsbescherming heeft gedaan in reactie op een eerdere motie van uw Raad: 
 
De Raad heeft in 2020 de motie “kom los van je slavennaam, kom los van je slavernijverleden” van 
het voormalig lid Taimounti aangenomen, waarin het college werd verzocht om het de 
afstammelingen van slaafgemaakten gemakkelijker te maken om hun naam te veranderen, en om 
de kosten daarvan volledig te vergoeden.  
Omdat naamswijziging geen bevoegdheid is van het college, is deze motie opgepakt door een 
brief te sturen aan de minister voor Rechtsbescherming met daarin het verzoek van de Raad. De 
essentie van het antwoord van de minister voor Rechtsbescherming hierop was dat hij daar 
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vooralsnog onvoldoende reden voor zag, maar dat hij zou onderzoeken wat de mogelijke omvang 
en behoefte is van deze doelgroep. Deze motie en de bijbehorende stukken vindt u hier1. 
 
In de toelichting bij uw vragen verwijst u naar het nationaal programma tegen discriminatie en 
racisme, welke 19 september 2022 openbaar is geworden. Daarin2 staat onder meer: “Het kabinet 
is bereid om een kosteloze naamswijziging mogelijk te maken voor nazaten van tot slaafgemaakte 
personen. Het kabinet zal in samenspraak met betrokken partijen, rekening houdend met de 
uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek en de uitvoeringsopgave, eind 2022 besluiten op 
welke wijze dit wordt gerealiseerd.”  
 
Het college is blij dat het kabinet deze stap nu zet. De uitwerking van dit beleid door het Rijk heeft 
tijd nodig. Daarom kiest het college er nu tot die tijd voor om Amsterdammers die om deze reden 
hun naam willen veranderen hiervoor te compenseren. Zodra het rijksbeleid bekend is, kijken we 
hoe we de Amsterdamse praktijk hier op aan sluiten. 
Zoals u in uw vragen ook aangeeft, is in Utrecht al eerder deze koers ingezet. Er is ambtelijk 
overleg met Utrecht geweest om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We denken dat 
we in Amsterdam een vergelijkbare regeling ook op korte termijn mogelijk kunnen maken. Het is 
het voornemen van het college om u hier in het eerste kwartaal van volgend jaar over te 
informeren. 
 
2. Is er al duidelijkheid op welke wijze nazaten van tot slaaf gemaakten in aanmerking kunnen 
komen hiervoor?  
Hierover is nog geen duidelijkheid.  
 
3. Op welke wijze gaat het college ruchtbaarheid geven over deze mogelijkheid? Worden er 
extra inspanningen verricht om het bij de nazaten van tot slaafgemaakten onder de aandacht 
te brengen? Zo ja, hoe?  

Hoewel het college nog niet weet hoe de maatregel er concreet uit komt te zien heeft het college 

de intentie om zich samen met het Rijk ervoor in te spannen dat alle Amsterdammers die er voor 

in aanmerking komen kennis kunnen nemen van de mogelijkheden.   

 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, 
 
Femke Halsema, burgemeester 
 
 

 

 

                                                                    
1 https://amsterdam.raadsinformatie.nl/modules/6/Moties/656742 
2 https://np2022.bureauncdr.nl/erkennen-en-voorkomen/lopend-beleid-en-beleidsversterkingen- 
algemeen/ 
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