
Van: Nederland Wordt Beter <info@nederlandwordtbeter.nl>  
Verzonden: maandag 29 november 2021 14:08 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Verzoek aan gemeenteraad: stop met het financieren en faciliteren van zwarte piet 
 
Geachte gemeenteraadsleden, 
  
Met deze brief wenden wij ons tot u met het volgende.  
 
De afgelopen tijd is er veel aandacht voor de discussie over discriminatie en racisme in 
Nederland. Er bestaat steeds meer interesse in hoe gemeenten, bedrijven en scholen in 
deze discussie staan. Ook in onze gemeente wordt deze discussie actief gevoerd, met name 
in de Sinterklaasperiode rondom de figuur Zwarte Piet.  
 
Een meerderheid van de Nederlanders is het ermee eens dat de Sinterklaasviering een feest 
voor alle kinderen moet zijn, zo blijkt uit peilingen. Al op 27 juni 2017 oordeelde het 
gerechtshof Amsterdam: ‘het maatschappelijke debat over de (on)wenselijkheid van “Zwarte 
Piet” is in beweging en neigt ernaar “Zwarte Piet” te ontdoen van stereotyperingen die als 
kwetsend kunnen worden ervaren door groepen in de samenleving.’ Inmiddels hebben een 
aantal grote bedrijven, zoals Facebook, Bol.com, Nickelodeon, Hema en Pathé, het goede 
voorbeeld gegeven. Omdat iedereen zich bij hen welkom moet voelen, besloten zij het 
gebruik van de afbeelding van Zwarte Piet op hun producten, tijdens (commerciële) 
activiteiten en/of op hun platform niet meer toe te staan. 
 
De Piet met beledigende en stereotyperende kenmerken zou geen onderdeel horen te zijn 
van het Sinterklaasfeest. Het Sinterklaasfeest zou voor iedereen moeten zijn en zou vrij 
moeten zijn van beledigende en discriminerende aspecten. Of dit racisme nu bedoeld of 
onbedoeld is: de figuur draagt bij aan stereotypering, discriminatie en racisme tegen zwarte 
mensen. Ook door instanties als het College voor de Rechten van de Mens, de 
Kinderombudsman en de VN is al kritisch geoordeeld over de figuur Zwarte Piet. 
 
Ons Verzoek 
De afgelopen tijd riepen meer dan 2700 gemeenten in heel Nederland op om te stoppen met 
het financieren en faciliteren van zwarte piet. Een gemeente die er voor al haar burgers moet 
zijn en de macht en taak heeft om racisme in de openbare ruimte te bestrijden, zou een 
intocht die veel mensen buitensluit niet moeten subsidiëren, financieren of faciliteren. Samen 
met al deze Nederlanders doen wij een beroep op u om pal te staan voor een 
sinterklaasintocht en viering die niemand buitensluit.  
 
Bijgaand treft u een voorbeeld motie om uw collega-raadsleden en het College B&W te 
verzoeken om in 2022 de intocht niet langer te faciliteren noch te financieren zolang Zwarte 
Piet onderdeel uitmaakt van de intocht; zowel op gemeentelijk- als op wijkniveau. Tevens 
vraagt de motie dat de gemeente alles op alles zet om intocht comités, 
winkeliersverenigingen en andere organisatoren van sinterklaas festiviteiten over te laten 
stappen op een inclusieve viering die veilig is voor alle kinderen.  
 
Ook al vinden de veranderingen voornamelijk plaats in de bredere samenleving, uw keuzes 
en rol als volksvertegenwoordiger zullen als inspiratie dienen voor de inwoners van uw 
gemeente en daarbuiten, nu en in de toekomst. Ik hoop dat u er met mij en anderen voor wilt 
zorgen dat Sinterklaas écht een feest wordt voor iedereen in uw gemeente. 
 
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 



 
Kick Out Zwarte Piet* 
 
*Kick Out Zwarte Piet is een initiatief van de Zwarte Piet Is Racisme-campagne (een initiatief 
van Stichting Nederland Wordt Beter) en Stop Blackface (een initiatief van New Urban 
Collective). Deze actie wordt ondersteund door DeGoedeZaak. 
 
Stichting Nederland Wordt beter 
www.nederlandwordtbeter.nl 
 

 
 

http://www.nederlandwordtbeter.nl/


 

 

MOTIE - geen publiek geld naar zwarte piet! 
 
De Raad, 
 
Constaterende dat, 

● er veel aandacht is voor de discussie over discriminatie en racisme in Nederland, met name in de 
Sinterklaasperiode rondom de figuur zwarte piet; 

●  De Kinderombudsman stelt ‘dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen 
negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest [door] Zwarte Piet te ontdoen van 
discriminerende en stereotyperende kenmerken’;1 

●  Het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens aanraadt 'om de Zwarte Piet-figuur zo 
aan te passen dat associaties met raskenmerken en een klassiek negatief stereotype van 
mensen met een donkere huidskleur niet meer kunnen opkomen’;2 

●  een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de Sinterklaasviering een feest voor alle 
kinderen moet zijn, en dat zwarte piet daarbij ontdaan moet worden van stereotype kenmerken, 
die (al dan niet onbedoeld) bijdragen aan discriminatie en racisme; 

●  veel gemeenten, scholen en bedrijven al een inclusief Sinterklaasfeest zonder traditionele zwarte 
piet vieren; 

●  de gemeente [naam] activiteiten met traditionele zwarte piet faciliteert en/of financiert, zonder hier 
voorwaardes over de aanwezigheid en het voorkomen van pieten aan te stellen. 

 
Overwegende dat, 

●  de gemeente de verantwoordelijkheid draagt om racisme in de openbare ruimte te bestrijden;  
●  de gemeente een zorgplicht heeft voor al haar inwoners, en in het bijzonder voor de kinderen 
●  de gemeente deze verantwoordelijkheden kan uitdragen door beleidsmatig vast te leggen dat 

traditionele zwarte pieten op geen enkele wijze gesteund worden door de gemeente; 
 
Verzoekt het college, 

●  op alle mogelijke manieren een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen in de gemeente te 
stimuleren; 

●  op geen enkele manier, direct dan wel indirect, in subsidiërende, dan wel faciliterende zin, op 
zowel gemeentelijk- als wijkniveau, bij te dragen aan de instandhouding van traditionele zwarte 
pieten die niet voldoen aan de richtlijnen en aanbevelingen van de Kinderombudsman en het 
Nederlandse College voor de Rechten van de Mens; 

●  alles op alles te zetten om intochtcomités, winkeliersverenigingen en andere organisatoren van 
Sinterklaasactiviteiten over te laten stappen op een inclusieve viering die veilig is voor alle 
kinderen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
[indieners] 

                                                 
1 ‘Kinderombudsman: Zwarte Piet vraagt om aanpassing’ 
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing  
2 ‘College voor de Rechten van de Mens: Standpunt Zwarte Piet’ 
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/zwarte-piet 
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