
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
	  
Rotterdam,	  11	  maart	  2015	  
	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  adequate	  aanpak	  misdrijven	  gedreven	  door	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie	  	  	  
	  
	  
Met	  afschuw	  heeft	  NIDA	  Rotterdam	  via	  social	  media	  kennis	  genomen	  van	  een	  ernstig	  
geweldsmisdrijf	  gedreven	  door	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie.	  Hier	  volgt	  een	  beschrijving:	  	  
	  

Een	  40-‐jarige	  Rotterdamse	  staat	  dinsdagochtend	  10	  maart	  niets	  vermoedend	  in	  haar	  auto	  
voor	  het	  stoplicht	  te	  wachten	  op	  weg	  (stoplicht	  bij	  afslag	  14	  Hillegersberg/Schiebroek)	  naar	  
het	  Sint	  Franciscus	  Gasthuis.	  Plotseling	  tikt	  er	  een	  man	  op	  leeftijd,	  van	  Nederlandse	  afkomst,	  
op	  haar	  raam.	  Nadat	  ze	  haar	  raampje	  naar	  beneden	  doet	  om	  te	  kijken	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  
is,	  wordt	  ze	  uitgescholden	  voor	  ‘k*nker	  moslim’,	  ze	  wordt	  geslagen	  en	  bij	  haar	  hals	  
gegrepen.	  Nadat	  hij	  wegliep	  kwam	  hij	  terug	  om	  haar	  opnieuw	  te	  slaan.	  De	  vrouwelijke	  
bijrijder	  van	  de	  dader	  keek	  lachend	  toe.	  	  
	  
Terwijl	  het	  slachtoffer	  nog	  in	  shock	  verkeerde,	  kwamen	  omstanders	  haar	  helpen.	  De	  dader	  
reed	  toen	  snel	  weg.	  De	  getuigen	  hebben	  het	  kenteken	  van	  de	  dader	  gelukkig	  genoteerd.	  
Toen	  het	  slachtoffer	  met	  een	  familielid	  daarna	  bij	  de	  politie	  (Marconiplein)	  aangifte	  wilde	  
doen,	  bleek	  het	  slachtoffer	  tot	  a.s.	  zondag	  te	  moeten	  wachten	  alvorens	  aangifte	  te	  kunnen	  
doen.	  Nadat	  het	  slachtoffer	  de	  rest	  van	  de	  dag	  herhaaldelijk	  had	  overgegeven,	  bleek	  zij	  
volgens	  de	  dokter	  een	  hersenschudding	  en	  kneuzingen	  aan	  deze	  haat-‐misdaad	  te	  hebben	  
over	  gehouden.	  	  	  
	  
Terwijl	  de	  dader	  vooralsnog	  vrijuit	  gaat	  en	  afgelopen	  nacht	  met	  een	  gerust	  hart	  op	  één	  oor	  
lag	  te	  slapen,	  lag	  het	  slachtoffer	  met	  een	  hersenschudding	  en	  kneuzingen	  in	  shock	  op	  bed.	  In	  
de	  hoop	  dat	  wanneer	  zij	  zondag	  eindelijk	  aangifte	  mag	  doen,	  de	  dader	  z.s.m.	  opgepakt	  en	  
berecht	  wordt…	  

	  
Met	  enige	  regelmaat,	  helaas,	  treft	  NIDA	  berichten	  over	  gebeurtenissen	  van	  deze	  aard	  aan	  op	  social	  
media.	  De	  gebeurtenissen	  worden	  veelvuldig	  gedeeld	  en	  verspreid	  op	  internet	  en	  creëren	  onrust	  en	  
angst	  in	  de	  samenleving.	  Om	  nog	  meer	  slachtoffers	  en	  verdere	  onrust,	  angst	  en	  escalatie	  te	  
voorkomen	  is	  een	  adequate	  aanpak	  van	  politiek,	  overheid	  en	  politie	  nu	  echt	  geboden.	  	  
	  
NIDA	  stelt	  het	  college	  hierover	  de	  volgende	  schriftelijke	  vragen:	  
	  

1) Is	  het	  college	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  hier	  beschreven	  gebeurtenis?	  
2) Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  deze	  gebeurtenis?	  



3) Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  het	  gegeven	  dat	  na	  een	  geweldsmisdrijf	  van	  deze	  ernst,	  zoals	  
beschreven,	  het	  slachtoffer	  niet	  direct	  bij	  de	  politie	  terecht	  kan	  om	  aangifte	  te	  doen,	  maar	  
hiervoor	  vijf	  tot	  zes	  dagen	  moet	  wachten?	  

4) Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  het	  gegeven	  dat	  in	  dit	  geval	  iemand	  een	  geweldsmisdrijf	  begaat	  
en	  voor	  tenminste	  vijf	  dagen	  vrijuit	  gaat	  en	  met	  een	  gerust	  hart	  kan	  slapen	  (omdat	  er	  geen	  
enkele	  aangifte	  tegen	  hem	  kan	  worden	  gedaan),	  terwijl	  het	  slachtoffer	  in	  shock	  met	  een	  
hersenschudding	  en	  kneuzingen	  slapeloze	  nachten	  moet	  doorgaan,	  wetende	  dat	  de	  dader	  
vrij	  rondloopt?	  	  

5) Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  het	  optreden	  van	  de	  politie	  t.a.v.	  deze	  haat-‐misdaad	  (dit	  
specifieke	  geval)?	  Hoe	  gaat	  het	  college	  dit	  verbeteren?	  	  

6) Wat	  gaat	  het	  college	  nu	  doen	  in	  de	  aanpak	  van	  de	  dader	  in	  dit	  specifieke	  geval?	  
	  
Daarnaast	  stelt	  NIDA	  het	  college	  een	  aantal	  schriftelijke	  vragen	  over	  de	  registratie	  en	  aanpak	  van	  
haat-‐misdrijven	  gedreven	  door	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie	  in	  meer	  algemene	  zin:	  	  
	  

7) Welke	  cijfers	  (meldingen/aangiften)	  over	  het	  aantal	  haat-‐misdaden	  gedreven	  door	  
moslimhaat	  cq.	  islamofobie	  zijn	  bij	  politie	  en	  discriminatiebureaus	  bekend	  voor	  2015?	  

8) Is	  er	  o.b.v.	  de	  cijfers	  in	  vergelijking	  met	  voorgaande	  jaren	  sprake	  van	  een	  toename	  van	  het	  
aantal	  haat-‐misdaden	  gedreven	  door	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie?	  

9) Heeft	  het	  college,	  los	  van	  de	  bij	  de	  politie	  en	  het	  discriminatiebureau	  geregistreerde	  cijfers,	  
de	  indruk	  dat	  het	  aantal	  haat-‐misdrijven	  gedreven	  door	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie	  is	  
toegenomen?	  

10) Is	  het	  college	  van	  mening	  dat	  een	  adequate	  aanpak	  van	  dit	  soort	  haat-‐misdrijven	  bijdraagt	  
aan	  de	  aangifte/meldingsbereidheid	  van	  slachtoffers?	  

11) Wat	  is	  de	  pakkans	  van	  een	  dader	  die	  zich	  schuldig	  heeft	  gemaakt	  aan	  een	  haat-‐misdrijf	  
gedreven	  door	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie,	  waartegen	  aangifte	  (of	  waarvan	  melding)	  is	  
gedaan?	  

12) Hoe	  staat	  het	  met	  het	  voornemen	  van	  het	  college	  om	  moslimhaat	  cq.	  islamofobie	  (i.s.m.	  
SPIOR,	  politie	  en	  discriminatiebureau	  RADAR)	  adequater	  te	  registreren	  en	  aan	  te	  pakken?	  

	  
Hoogachtend,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
	  	  	  
	  
	  


