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Aan het Intocht comité  en aan het  

College van burgermeesters en wethouders  

 

Geachte Heer /  Mevrouw                                                Amstelveen  01-11-2021  

 

Betreft : Sponsering Sinterklaasoptocht met Zwarte Pieten 

Uit diverse bronnen heb ik vernomen, dat  er door gemeenten steeds 

vaker als voorwaarde voor het geven van een subsidie voor de 

sinterklaasoptocht wordt geëist, dat zwartepiet niet meer volledig zwart 

geschminkt mag zijn.   

Deze gang van zaken lijkt me principieel ondemocratisch, immers een 

ruime meerderheid van de Nederlandse consumenten prefereert een zwart 

geschminkte piet, in de Europese Unie prefereert een absolute meerderheid 

eveneens een  zwart geschminkte pan-Europese variant. 

Zwarte piet mag vrij gebruikt worden in de handel. De overheid dient 

bovendien een level playing field te bieden aan het MKB, door  kartelvorming  

van monopolisten en oligopolisten tegen te gaan. Ten overvloede wijs ik er 

op dat er fascinerende documentaires, studies en buitengewoon goede 

artikelen in de pers zijn verschenen over het pan-Europese zwart 

geschminkte hulpje van sinterklaas. 

In een pluriforme democratie en rechtstaat geldt  niet de dictatuur van 

een lobbygroep, maar de vrijheid van de Europese Consument om met elke 

Euro vrij te stemmen. De Europese Consument i.t.t. de Amerikaanse 

consument associeert het zwarte gezicht van zwartepiet,  Cert, Busó of 

Krampus met een pan-Europese volkstraditie, die heidense wortels heeft. 
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De firma zwartepiet.eu heeft jarenlange ervaring in het  aanbieden van 

diensten voor autonome minderheden in de Europese Unie en komt op voor 

een inclusieve en diverse Europese consumentenmarkt. Op de website van 

de firma zwartepiet.eu vindt u meer informatie onder het kopje missie.  

De firma zwartpiet.eu  wil daarom het  intocht comité wijzen op de 

mogelijkheid van sponsering van de sinterklaasoptocht met Zwarte Pieten 

door zwartepiet.eu.  Dit is mogelijk indien de middenstand van uw gemeente 

zich aanmeldt voor een betaalde bedrijfsregistratie op de  bedrijvengids van 

zwartepiet.eu Op grond van bedrijfskundige logica, zal de middenstand de 

kosten voor het plaatsen van een registratie van € 50 ex. b.t.w. ruimschoots 

terugverdienen, door een gestegen klantenwaardering.   

Een voorbeeld:  Indien in uw  gemeente  50 middenstanders een 

premium vermelding kopen op de website van zwartepiet.eu, dan kan  

Zwartepiet.eu de sinterklaasintocht met een bedrag van € 2000 steunen. Dus  

80 % van de inkomsten, daarnaast stelt zwartepiet.eu  marketing materiaal 

ter beschikking.   U kunt expertise ook op uurbasis inhuren.  

Indien U wilt gebruiken van deze mogelijkheid, dan kunt u het 

formulier voor sponsoring hier invullen. Dit formulier is ook via het kopje 

nieuws te bereiken.  U kunt natuurlijk ook telefoneren  of mailen naar 

zwartepiet@zwartepiet.eu  

Hoogachtend  

Drs. G.Landman  

Zwartepiet.eu  

020 8950172 

g.landman@zwartepiet.eu  

https://forms.office.com/r/a8mJXDYKqW

