
NIEUWSBRIEF   SEPTEMBER 2016 nieuwsbrief
September 2016

Gemeenten opnieuw langs de meetlat  
Net als vijf jaar geleden legde het Bureau Discriminatiezaken alle gemeenten in haar werkgebied 

een lijst voor met vragen over het beleid ten aanzien van (on-)gelijke behandeling. Het goede 

nieuws: vrijwel alle gemeenten die antwoordden hebben flinke stappen voorwaarts gemaakt.  

De acht gemeenten kregen van het BD, net als in 2011, een vragenlijst voorgelegd. Geïnformeerd werd naar de aanwezig-
heid van non-discriminatiebepalingen, gedragscodes en diversiteitsbeleid. Het BD wilde ook weten of de gemeenten via 
bevolkingsonderzoeken hun bewoners polsten over discriminatie. De rolstoeltoegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen 
en stembureaus kwam eveneens ter sprake. 
Twee gemeenten reageerden niet op het BD-verzoek om informatie: Edam-Volendam en Landsmeer. De laatstgenoemde 
gemeente had in 2011 ook al niets van zich laten horen, hetgeen vragen oproept over de postbehandeling door Landsmeer.
De overige zes gemeenten in het BD-werkgebied toonden zich wel bereid tot een inhoudelijke reactie. Na een weging 
van de antwoorden bleek dat Zaanstad de hoogste score heeft: 9 van de maximaal 10 te behalen punten. In 2011 eindigde 
Zaanstad ook al op de eerste plaats. Waterland eindigt dit keer onderaan, met slechts 3 punten. Dat is een evenaring van 
het aantal in 2011. De andere gemeenten zijn er wel op vooruitgegaan, twee à drie punten. Dat mag verheugend genoemd 
worden.

Opvallend is dat de grotere gemeenten (Zaanstad en Purmerend) hun zaken beter op orde lijken te hebben dan de vier 
kleinere plaatsen die meededen aan deze discriminatiemeetlat. Zaanstad blijkt overigens de enige plaats te zijn die een 
redelijk breed diversiteitsbeleid hanteert (kanttekening is wel dat Zaanstad tot voor kort weigerde om in personeelsad-
vertenties de wettelijk verplichte m/v-vermelding te gebruiken). Enkele gemeenten (Oostzaan, Wormerland en Waterland) 
zeggen hun best te doen om sollicitanten met een beperking aan een baan te helpen, maar andere doelgroepen blijven 
buiten beschouwing.
Zaanstad en Purmerend zijn de enige gemeenten die een non-discriminatiebepaling hanteren bij het verlenen van horeca-
vergunningen. Ten aanzien van evenementen lijkt overigens geen enkele gemeente zo’n bepaling te hebben. 
Er is vooruitgang geboekt bij de rolstoeltoegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en stembureaus. Alle respondenten 
zeggen dat hun gebouwen toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel en alleen Zaanstad erkent dat nog niet alle stembu-
reaus (namelijk slechts 47%) als zodanig toegankelijk zijn.

(lees verder op pagina 3)

Botenmakersstraat 42 • 1506 TE Zaandam

Tel: 075 - 612 56 96 • Fax: 075 - 612 14 96

E-mail: info@bdzaanstreek.nl 

Triton 73 • 1443 BM Purmerend

Tel: 06-12800017

E-mail: info@bdwaterland.nl

KvK 41232120 Zaandam

NL61 INGB 0000357143

www.bureaudiscriminatiezaken.nl

4

Lichte daling aantal 
discriminatieklachten

Het Bureau Discriminatiezaken 
registreerde over de eerste helft 
van 2016 71 discriminatiemeldingen. 
Dat waren er vier minder dan over 
dezelfde periode vorig jaar. Opval-
lend is dat internationale gebeur-
tenissen met nationale impact, die 
in het verleden leidden tot kleine 
en grotere meldingsgolven (zoals 
terreuraanslagen en spanningen in 
het Midden-Oosten), steeds minder 
vaak aanleiding gaven tot het doen 
van een melding bij het BD. Tegelij-
kertijd is, met name op sociale me-
dia, zichtbaar dat het debat harder 
wordt gevoerd dan ooit tevoren. 
Soms komen de virtuele en de 
echte wereld bij elkaar, zoals na 
de staatsgreep in Turkije. In de 
naweeën daarvan kregen ook in de 
Zaanstreek en Waterland individu-
en en organisaties te maken met 
bedreigingen, via internet en daar-
buiten. Het BD ontving de nodige 
meldingen, hield de vinger aan de 
pols en gaf waar gewenst advies hoe 
te handelen. In een aantal gevallen 
was echter de inzet van gemeente 
en politie nodig om de gemoe-

deren te kalmeren. Het BD heeft 
met hen afspraken gemaakt hoe de 
meldingen over de spanningen die 
zijn ontstaan na de coup in Turkije 
kunnen worden afgehandeld.

Workshop seksuele 
diversiteit

In oktober 2016 organiseren het 
BD en Clup Welzijn voor de sociale 
wijkteams in Purmerend een aantal 
workshops over seksuele diversiteit. 
Deze workshops vinden plaats in 
het kader van Purmerend Regen-
boogstad, waarbij de gemeente 
Purmerend in samenwerking met 
tal van organisaties in de stad de 
emancipatie van LHBT’ers (lesbiën-
nes, homoseksuelen, biseksuelen en 
transgenders) bevordert.
In de workshops voor de sociale 
wijkteams richten de deelnemers 
zich op de positie van LHBT’ers, op 
de vormen van discriminatie waar 
LHBT’ers tegenaan lopen en wat 
dit betekent voor de professionele 
praktijk van het wijkteam.

Monument J.I. de Haan 
wordt hersteld

Zo’n 3,5 jaar nadat het Bureau Dis-
criminatiezaken en burgemeester 
Geke Faber de onthulling voor hun 
rekening namen, ligt het Zaanse mo-
numentje voor Jacob Israël de Haan 
er troosteloos bij. De tekst van het 
door hem geschreven kwatrijn is als 
gevolg van vandalisme en vervuiling 
nauwelijks nog leesbaar. De joodse, 
homoseksuele dichter – een van 
de beste poëten die Nederland 
ooit had – verdient beter. Het BD 
(dat destijds het initiatief nam voor 
deze blijvende herinnering) heeft 
de gemeente Zaanstad daarom in 
augustus gevraagd om over te gaan 
tot restauratie, en wel op zo’n wijze 
dat het gedicht toekomstbestendig 
is.
Al binnen een paar dagen was er 
een positief antwoord. De gemeen-
te gaat na de zomervakantie de 
gedenksteen op de Zaandamse Ge-
dempte Gracht herstellen. Wanneer 
precies is nog niet bekend, maar 
het monument wordt dus gerestau-
reerd. Hopelijk volgt de er tegen-
over gelegen en eveneens zwaar 
aangetaste voormalige synagoge 
snel. 
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Discriminatiemeldingen
In elke nieuwsbrief belicht het Bureau Discriminatiezaken enkele behandelde discriminatiemeldingen.

Facebookdreigers veroordeeld

In juli stonden vijf Zaankanters voor de rechter in 
Haarlem om zich te verantwoorden voor mogelijke 
discriminerende en bedreigende uitingen op internet. 
Ze hadden zich op onder meer Facebook gekeerd 
tegen de eventuele komst van een islamitisch centrum 
in Assendelft en waren daarbij naar de mening van het 
Openbaar Ministerie over de schreef gegaan, reden 
voor het Bureau Discriminatiezaken om aangifte tegen 
hen te doen. De (te lang uitgestelde) zitting verliep 
rommelig en mede dankzij uitstekend weerwerk van 
de advocaat werden twee verdachten vrijgesproken 
van het tegen hen tenlastegelegde. Drie anderen, die 
onder meer opriepen tot deportatie en vernietiging, 
kregen boetes van enkele honderden euro’s (waarvan 
een deel voorwaardelijk). Een zesde verdachte van 
discriminatie was minderjarig en moest zich daarom 
via het jeugdrecht verantwoorden.

Postorderbedrijf bonprix: 
“Wij leveren niet op woonwagen-
kampen”

Toen een Zaanse bewoonster van een woonwagen 
een bestelling plaatste bij het postorderbedrijf bon-
prix duurde het lang voor het gewenste pakket werd 
afgeleverd. Ze nam telefonisch contact op en kreeg 
toen te horen dat de onderneming geen bestellin-
gen afgaf op woonwagencentra. Na een schriftelijk 

verzoek om uitleg, schreef de klantenservice: “Wij 
kunnen inderdaad niet leveren op adressen die vallen 
onder de categorieën: campings, woonwagenkampen 
en kantoorgebouwen.” Levering van de bestelling was 
alleen mogelijk bij een servicepunt van Post.nl. Boven-
dien dienden woonwagenbewoners, in tegenstelling 
tot andere klanten, hun bestelling vooraf te betalen.
Gezien het gemaakte onderscheid tussen woonwa-
genbewoners en andere klanten hebben de meld-
ster en het Bureau Discriminatiezaken besloten het 
College voor de Rechten van de Mens een oordeel te 
vragen over de werkwijze van bonprix. 

Discriminerend boek blijft ver-
krijgbaar

Een Zaankanter kocht tijdens een bezoek aan Dren-
the het boek Bajesverhalen Veenhuizen en ontdekte 
daarin een voor Turkse gastarbeiders uiterst stigmati-
serend gedicht. Hoewel het gedicht een bekende fal-
sifi catie was, werd het door de auteur toegeschreven 
aan een zekere ‘Alie’, een Turkse gedetineerde die mis-
bruikt maakt van sociale voorzieningen en probeert 
te vermijden dat hij aan de slag moet in Nederland, 
‘waar je met niks doen krijgt veel geld’. In de begelei-
dende tekst dikt de auteur het vermeende profi teren 
van Turkse gastarbeiders nog eens aan en schrijft hij 
onder meer: “Het gedicht toont wel aan, hoe eenvou-
dig het was om in de bajes de familie in het buitenland 
te verwennen.” 
Het BD verzocht de auteur om het boek te voorzien 
van een corrigendum met de mededeling dat de tekst 
ontsproten was aan de fantasie van een onbekende 
persoon en het stigmatiserend was voor gastarbei-
ders. Bovendien werd hem verzocht de betreffende 
tekst van internet te halen. De schrijver weigerde dit 
echter. Daarop legde het BD de tekst ter beoordeling 
voor aan het Openbaar Ministerie. Verbazingwekkend 
genoeg zag het OM er vanwege de ‘artistieke expres-
sie’ niets in om de auteur te vervolgen. Het discrimi-
nerende gedicht zal dus voor iedereen verkrijgbaar 
blijven. 

(vervolg van pagina 1)
Op Beemster na (dat daarin overigens geen vragen stelt over discriminatie) maakt geen van de kleinere gemeenten 
gebruik van een omnibusenquête, internetpanel of soortgelijk middel om de ‘stand in het land’ te meten. De meeste 
plaatsen, Zaanstad en Beemster uitgezonderd, hanteren ook alleen in 
zeer algemene zin non-discriminatiebepalingen in de subsidieverordenin-
gen. Die komen er meestal op neer dat aanvragers geen doelstellingen 
mogen nastreven die in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. De 
gemeente Waterland heeft die bepaling er zelfs uitgehaald en verwijst te-
genwoordig alleen naar artikel 1 van de Grondwet. Dit heeft echter geen 
juridische status en is daarmee een achteruitgang in het beleid.

Deze kanttekeningen ten spijt; al met al kan worden gesteld dat de aan 
de meetlat deelnemende gemeenten een stevige stap in de goede richting 
lijken te hebben gezet. De situatie is nog niet optimaal, maar – met uit-
zondering van Waterland en de niet participerende gemeenten Edam-Vo-
lendam en Landsmeer – een stuk beter dan vijf jaar geleden.   
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Het behaalde puntentotaal 
(maximaal 10): 
    
 2016 2011
Zaanstad 9 7
Purmerend 7 5
Beemster 6 4
Wormerland 5 2
Oostzaan 5 2
Waterland 3 3
Edam-Volendam 0 3
Landsmeer 0 0

Laatste LHBT-fi lm in De Fabriek
In het kader van de LHBT-projecten die het BD tussen 2015 en 2017 organiseert 
in Zaanstad en Purmerend vertoont fi lmtheater De Fabriek een reeks van zes 
roze fi lms. Komend najaar vindt de alweer laatste vertoning plaats in het Zaan-
damse fi lmhuis, waarschijnlijk een bekroonde documentaire over homoseksuali-
teit in Oeganda. 
De voorgaande vijf fi lms zijn bijgewoond door ruim duizend bezoekers. Vrijwel 
alle fi lms werden ingeleid door deskundigen, zoals de regisseur of een betrokken 
fi lmjournalist. Ook de voorlaatste vertoning, Strike a pose (over de merendeels 
homoseksuele dansers van Madonna), had zo’n inleider. Regisseur Ester Gould 

hield een gloedvol verhaal over de ins en outs van deze documentaire. 
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de vertoning van de laatste fi lm plaatsvindt. Houd de media of de 
BD-website in de gaten voor de datum en aanvangstijd.  

Donaties zijn welkom
Het Bureau Discriminatiezaken ontvangt via de overheid subsidie om haar basistaken naar behoren te kunnen ver-
richten. Voor projecten, onderzoeken, etc. moet het BD echter regelmatig een beroep doen op externe fi nanciers. 
Wij hopen dat onze donateurs het belang (blijven) inzien van een adequate discriminatiebestrijding in de Zaanstreek 
en in Waterland. Uw (van de belastingen aftrekbare) gift maakt het ons mede mogelijk om deze taak naar behoren 
uit te voeren. Donaties zijn welkom via rekening NL61 INGB 0000357143 ten name van het Bureau Discriminatieza-
ken in Zaandam (o.v.v. ‘gift’).
Bij voorbaat hartelijk dank.


