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Geen demonstraties meer in Schilderswijk
door Wilko Voordouw
DEN HAAG – De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft tot nader order alle demonstraties in de
Schilderswijk verboden. Hij vindt
dat er ‘te veel wordt gevraagd’ van
de goedwillende bewoners. „Het
spijt me dat ik dit besluit heb moeten nemen”, aldus Van Aartsen in
het spoeddebat dat was aangevraagd door de PVV, de Groep De
Mos en de SP.

De drie partijen verwijten de
Haagse burgemeester dat hij in
een periode van grote onrust in
de volkswijk, op zijn vakantieadres is gebleven. Twee keer, op
24 juli en afgelopen zondag, waren er demonstraties in de Schilderswijk, die veel stof hebben
doen opwaaien. De eerste demonstratie moest steun betuigen aan
de inwoners van Gaza. Maar daarbij liepen jongeren rond met vlaggen van de Islamitische Staat (IS)
en er werden antisemitische leuzen aangeheven. Als reactie daarop organiseerde de groep Pro Patria afgelopen zondag een demon-

stratie tegen de ‘moslimterreur’
in de Schilderswijk. De Mobiele
Eenheid moest optreden om een
confrontatie met jongeren uit de
wijk te voorkomen. In totaal werden bij die demonstratie negen
mensen gearresteerd.
Voormalig PVV-Kamerlid Richard de Mos noemde de aankondiging van burgemeester Van
Aartsen ‘goed nieuws’. „Maar hoe
denkt hij een eind te gaan maken
aan de anarchie?” De Mos wil dat
het demonstratieverbod minstens
zes maanden gaat duren. „Ik hoop
dat het college het gezond verstand weer laat prevaleren.”
Volgens De Mos hebben twee locoburgemeesters te slap opgetreden. Hij wil dat er in het vervolg
een duidelijke ‘chain of command’ komt, zodra de burgemeester op vakantie is.
De PVV daarentegen noemde het
demonstratieverbod een knieval
voor de moslimterreur. „Van Aartsen heeft met zijn besluit een
stukje Nederland weggeven”, zei
PVV-fractievoorzitter Léon de
Jong. „De Schilderswijk is nu een
kalifaat, in handen van islami-
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tisch tuig. Van Aartsen heeft zijn
gezag verspeeld.” De partij wilde
dat Van Aartsen per direct aftreedt. „Den Haag verdient beter.” De motie werd afgewezen.
De schrik, zo blijkt uit de woorden van het tiental insprekers in
de Raadszaal, zit er in de Schilderswijk goed in. Een joodse bewoner van de wijk was zich op 24

juli te pletter geschrokken toen
hij hoorde: ‘Dood aan de Joden’.
„Nooit gedacht dat ik dit in mijn
wijk zou horen.”
Pro Patria overweegt gerechtelijke
stappen na het verbod op een
tweede ‘Mars van de Vrijheid’ in
de wijk. Ze mogen wel naar
het Malieveld komen, maar daar
ziet de groep niets in.

Nu € 150,- retour voor uw oude matras*

Goed slapen en weer fit opstaan

Het lichaam wordt niet gelijkmatig ondersteund
en er ontstaan drukpunten op het lichaam.

De druk wordt gelijkmatig verdeeld.
Er zijn geen drukpunten meer.

Wilt u ook een gezonde nachtrust?

De voordelen van Molenaar

Wordt u wakker met rugpijn? Kunt u moeilijk een prettige lighouding
vinden? Dan is de kans groot dat u en uw bed niet meer bij elkaar passen.
Een slaapsysteem gaat niet eindeloos mee. Bij Molenaar kiest u voor de
hoogste kwaliteit en de beste service voor de laagste prijs. Molenaar
adviseert u graag wat de beste oplossing voor u persoonlijk is.
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✓ Vrijblijvend advies bij u thuis
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✓ Grootste collectie comfortbedden
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Slaapadvies bij u thuis

‘Als specialist spreek ik veel ouderen met
slaapproblemen. Een juiste matras blijkt essentieel
voor een gezonde nachtrust.
Kies daarom voor een matras die past bij
uw lichaam en slaaphouding.’

Voor een goede matras hoeft u de deur
niet uit. De Molenaar adviseurs komen
geheel vrijblijvend met verschillende
modellen bij u thuis.
*Vraag de adviseur naar de voorwaarden.
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UWV in de
fout met
payrollers
UWV heeft achttien werknemers
van een failliet automatiseringsbedrijf ten onrechte hun uitkering
onthouden. Na een bezwaarprocedure van een dik half jaar kwam
de bezwarenafdeling van UWV in
Zwolle tot de slotsom dat ze wel
degelijk recht hadden op een uitkering.
De kwestie is ook van belang voor
32 andere mensen met een payroll-overeenkomst bij het bedrijf,
Corso Informatica. Dat bedrijf
ging eind november vorig jaar failliet. Het had 26 mensen rechtstreeks in dienst, daarnaast werkte het bedrijf met driehonderd
ZZP’ers en nog eens honderd
mensen met een ander soort verbintenis. Zoals een payroll-constructie.
,,UWV heeft zonder na te denken
meteen de uitkering afgewezen,
zonder ook maar enig onderzoek
te doen’’, zegt Elise van Es. De juriste van Legalitas kon aantonen
dat er wel degelijk sprake is van
een gezagsverhouding met hun
formele werkgever. ,,Ik kon dat
aantonen en durfde de strijd met
UWV wel aan.’’ Ze begrijpt niets
van de handelwijze van UWV.
,,Ze stuurden de mensen gelijk
door naar de bijstand. Pas toen ik
me ermee ging bemoeien, gingen
ze zelf onderzoek doen. Als ze direct met het payrollbedrijf of de
mensen hadden gesproken, hadden ze geweten dat er wel degelijk een arbeidsovereenkomst
was.’’
UWV liet zich volgens haar leiden door een zinnetje in de overeenkomst, waarin letterlijk stond
dat er geen arbeidsovereenkomst
was. Van Es vraagt zich af of er
wel voldoende expertise is bij
UWV. Payroll-bedrijven zijn bedrijven die als het ware alle financiële en juridische aspecten overnemen van werknemers van bedrijven. Werving en selectie zijn
voor het bedrijf, de financiële afwikkeling is voor het payrollbedrijf. Voordeel hiervan is dat bedrijven zich kunnen focussen op
de inhoud. Soms zijn payrollers
in dienst van het bedrijf waarvoor ze werken, soms van het payrollbedrijf.
Wessel Agterhof van UWV betwist de lezing van Van Es dat er
zonder onderzoek besloten is
geen uitkering te verstrekken.
,,Juist bij payroll-contracten kijken we heel nauwkeurig en tot op
medewerkersniveau wat het
dienstverband is. Juist omdat het
juridisch zo gevoelig ligt.’’ Volgens hem is de hele procedure
een bewijs dat de procedure goed
werkt. Als het niet goed gaat, kun
je bezwaar maken. Een van de
mensen die het betrof: ,,Ik gaf alle
informatie, dat ging het systeem
in. Vervolgens kreeg ik een brief
dat ik geen uitkering kreeg.’’ Ze is
nog altijd verbijsterd over de houding van de UWV-ambtenaar die
ze telefonisch sprak. ,,Hij zei: dat
is niet mijn probleem.’’
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