
Waarom	verkoopt	bol.com	uitgesproken	discriminerende,	antisemitische,	racistische	en	haat	
zaaiende	literatuur?	
 
Per dag worden bij bol.com duizenden boeken aan het assortiment van tientallen miljoenen boeken 
toegevoegd door externe verkopers (ook als er bij het boek staat ‘verkoper bol.com’). Het boekenteam van 
bol.com leest deze derhalve niet zelf vooraf.   
Bol.com hecht veel waarde aan de vrijheid van het geschreven woord en wil zorgvuldig omgaan met het 
democratische, educatieve en historische belang van boeken. In de praktijk is het echter niet eenvoudig om te 
bepalen welke boeken geweerd zouden moeten worden. Dit levert een spanningsveld op waarmee bol.com zo 
goed mogelijk probeert om te gaan.  
Bol.com heeft in dit kader, op advies van externe experts, zoals wetenschappers, mediaspecialisten, filosofen 
en sociologen, een beleid ontwikkeld om boeken te beoordelen. De basis daarvan zijn meldingen van een klant 
of belangengroep, ophef in (sociale) media en via collega’s bij bol.com die een artikel tegenkomen en 
melden. Het kwaliteitsteam van bol.com is verantwoordelijk voor de handhaving van het toetsingskader op 
boeken. Zij onderzoeken de context van het boek en maken de overwegingen inzichtelijk.   
  
Het systeem om boeken te beoordelen is als volgt:  
Stap 1: Detectie Er wordt een melding gemaakt over een artikel dat discriminerend of haatdragend zou zijn. Dit 
kan door middel van een mail van een klant of belangengroep, ophef in (sociale) media en via collega’s bij 
bol.com die een artikel tegenkomen en melden.   
 
Stap 2: Beoordelen middels een toetsingskader. 
Na een melding wordt een artikel op een lijst gezet voor inhoudelijke controle. Een keer per week worden deze 
boeken door het kwaliteitsteam van bol.com beoordeeld door middel van een toetsingskader. Bij boeken die 
mogelijk discriminerend of haatdragend zijn, worden vragen gesteld door het kwaliteitsteam van bol.com. 
Denk aan of het boek voor kinderen of volwassenen is en of het in een educatieve context is geschreven. 
Het kwaliteitsteam neemt deze factoren in overweging om te bepalen of de verkoop van een boek moet 
worden gestaakt of voortgezet - eventueel met extra context, zoals een informatielabel.    
 
Stap 3: Actie ondernemen   
Er zijn meerdere manieren waarop er vervolgens met het boek om kan worden gegaan:   

·        Contextlabels plaatsen. Bol.com plaatst dergelijke labels op boeken die als controversieel of 
kwetsend zijn gemarkeerd in voorgaand proces.  

·        ‘Marketing Blacklisting’. Dit houdt in dat bol.com het boek uit het algoritme haalt, zodat het 
niet bovenaan de lijst komt te staan wanneer veel mensen hier plotseling op zoeken. Het is nog 
wel vindbaar en bestelbaar op bol.com. Deze optie wordt standaard toegepast voor boeken met 
een contextlabel.  

·        Offline halen van ongewenst controversieel assortiment. Dat geldt voor boeken die 
aantoonbaar haatdragend zijn. Boeken die in opspraak komen, worden zo zelden verkocht dat 
financieel gewin geen factor van invloed is in de overweging om een boek (al dan niet met label) 
online te houden.  

 
Bol.com blijft het hiervoor omschreven beleid /toetsingskader continu monitoren, evalueren en aanpassen.  
  
Bol.com	stelt	maatschappelijk	verantwoord	te	ondernemen,	hoe	past	de	verkoop	van	deze	werken	
in	de	missie	van	uw	bedrijf?	 
Discriminerende, antisemitische, racistische en haatzaaiende boeken passen niet in het beleid van bol.com, 
daarom hebben we bovengenoemd proces ingericht en gaan we na deze melding de boeken toetsen aan ons 
beleid.    

  
	
	



Inmiddels	zijn	twee	van	de	bestelde	werken	niet	langer	te	verkrijgen	op	uw	site,	waarom	is	dit?	 
Deze boeken werden al dit jaar eerder gemeld, zijn getoetst aan ons beleid en zijn offline gehaald.   
  
Bent	u	op	de	hoogte	dat	enkele	van	de	uitgeverijen	waar	u	zaken	mee	doet	rechtstreeks	gelieerd	
zijn	aan	rechts-extremistische	groeperingen	en	de	opbrengsten	ten	goede	komen	van	deze	
beweging?	(Wat	is	hierop	uw	reactie?)	 
Over welke uitgeverijen gaat dit? Dan kunnen wij dit onderzoeken en hier actie op ondernemen.   
  
Bol.com	is	in	het	verleden	al	verschillende	malen	in	opspraak	geraakt	door	de	verkoop	van	rechts-
extremistische	artikelen,	hoe	kan	het	dat	dit	aanbod	blijft	bestaan?	 

Bol.com blijft zoeken naar mogelijkheden om dergelijke boeken van haar platform te weren. Het beleid blijft in 
ontwikkeling, tegelijkertijd blijft het aanbod van boeken met duizenden per dag groeien, bovenop het huidige 
aanbod van tientallen miljoenen boeken bij bol.com. Op basis van interne- of externe meldingen beoordelen 
we via bovenstaand systeem, opgezet op basis van advies van externe experts, zoals wetenschappers, 
mediaspecialisten, filosofen en sociologen.   

Gaat	bol.com	naar	aanleiding	van	deze	berichtgeving	de	artikelen	verwijderen?	 
De boeken die we van Zembla door hebben gekregen gelden als melding en zullen worden beoordeeld door 
ons kwaliteitsteam.   

Twee boeken waren al offline, van vier boeken is er zoveel informatie beschikbaar dat we daar al direct een 
zorgvuldig oordeel over kunnen geven. Die zijn inmiddels offline gehaald. Van de overige boeken ontbreekt 
aanvullende, inhoudelijke informatie over het boek, dat konden we niet op zo’n korte termijn achterhalen. Die 
zitten nog in het proces. Waar nodig benaderen we hiervoor experts.   

Inmiddels	zijn	enkele	van	de	door	ons	bestelde	artikelen	niet	meer	verkrijgbaar,	waarom	is	dit?	 

Het kan zijn dat deze boeken inmiddels gemeld zijn bij ons en door ons kwaliteitsteam zijn beoordeeld via 
bovenstaand proces.  

De	nationaal	coördinator	antisemitisme	bestrijding	wijst	erop	dat	de	verkoop	van	dergelijke	
werken	strafbaar	is	volgens	artikel	137e	van	het	strafrecht,	bent	u	daarvan	op	de	hoogte?	 
In bovengenoemd beleid wordt rekening gehouden met het juridische kader, waarbij de uiting zelf, de context 
en het doel van het boek in ogenschouw worden genomen.   
  
Verschillende	antisemitische	werken	staan	bij	u	gecatalogeerd	in	de	wetenschapssectie,	waarom	is	
dit?	 
Om welke boeken gaat dit? Dan kunnen we dat onderzoeken. Vanuit bol.com geven we boeken geen genre of 
onderwerp, tenzij een boek erg populair is of er codering ontbreekt. Uitgevers kunnen zelf een genre 
meegeven.   
  
 


