
	  
Aan	  het	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Rotterdam	  
	  
	  
Rotterdam,	  3	  februari	  2016	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  conform	  art.30	  Reglement	  van	  Orde	  
	  
Betreft:	  Aanpak	  van	  seksuele	  intimidatie	  en	  islamofobie	  in	  Rotterdam	  
	  
Onlangs	  werd	  NIDA	  opgeschrikt	  door	  het	  volgende	  bericht	  van	  het	  Meldpunt	  Islamofobie:	  
	  
Wanneer:	  23-‐12-‐15	  rond	  11.00	  
Waar:	  in	  een	  tram	  in	  Rotterdam	  en	  het	  politiebureau	  Rotterdam	  Zuidplein	  
Aangifte	  gedaan:	  twee	  keer	  een	  poging	  gedaan	  

"BLIJF	  VAN	  MIJN	  MAMA	  AF!!	  NIET	  DOEN,	  AFBLIJVEN!!!"	  

Een	  grote	  enge	  meneer	  had	  zijn	  mama	  in	  haar	  bil	  geknepen,	  roepend:	  "Kijk	  eens	  wat	  ze	  onder	  die	  
hoofddoek	  verstoppen!"	  De	  jonge	  moeder,	  een	  Nederlandse	  moslima	  zat	  samen	  met	  haar	  twee	  
kinderen	  in	  de	  tram	  in	  Rotterdam.	  Natuurlijk	  waren	  er	  getuigen,	  moslims	  en	  niet	  moslims,	  vrouwen	  en	  
mannen.	  De	  enige	  held	  die	  zijn	  stem	  durfde	  te	  laten	  horen,	  was	  haar	  vijfjarige.	  

De	  politiebeambte	  adviseerde	  het	  slachtoffer	  van	  seksueel	  misbruik,	  de	  aanranding	  te	  zien	  als	  
compliment	  en	  verder	  vooral	  niet	  een	  olifant	  te	  maken	  van	  een	  mug.	  Toen	  ze	  later	  nog	  een	  keer	  een	  
poging	  deed	  aangifte	  te	  doen,	  versterkt	  door	  haar	  man,	  werd	  er	  gezegd	  dat	  ze	  er	  niks	  mee	  konden.	  
Geen	  vervolging,	  maar	  ook	  geen	  notitie	  van	  de	  aanranding	  of	  van	  islamofobie	  of	  van	  algemene	  
discriminatie.	  	  

	  	  
In	  Rotterdam	  worden	  vrouwen	  regelmatig	  in	  de	  openbare	  ruimte	  geconfronteerd	  met	  intimiderende,	  
seksuele	  opmerkingen	  en	  –	  gedragingen.	  Dit	  onderwerp	  werd	  28	  augustus	  2015	  besproken	  tijdens	  de	  
actualiteitenraad.	  De	  wethouder	  deed	  toen	  de	  toezegging	  om	  de	  problematiek	  van	  intimidatie	  op	  
straat	  nader	  in	  kaart	  te	  brengen.	  De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  naar	  de	  aard	  en	  omvang	  van	  deze	  
problematiek	  wordt	  voor	  de	  zomer	  van	  2016	  verwacht.	  Ook	  de	  aanpak	  van	  seksuele	  intimidatie	  was	  
in	  deze	  actualiteitenraad	  onderwerp	  van	  discussie.	  Het	  is	  vooralsnog	  onduidelijk	  welke	  maatregelen	  
de	  wethouder	  voornemens	  is	  te	  nemen	  om	  de	  problematiek	  aan	  te	  pakken.	  	  
	  
Niet	  alle	  vormen	  van	  seksuele	  intimidatie	  zijn	  strafbaar.	  Vormen	  die	  wel	  strafbaar	  gesteld	  worden	  in	  
de	  wet	  zijn	  naroepen,	  uitschelden	  en/	  of	  bespugen	  als	  de	  handeling	  of	  opmerking	  valt	  onder	  de	  
werking	  van	  art.	  266	  (belediging)	  WvSr.	  Gedragingen	  zoals	  betasten	  kunnen	  mogelijk	  vallen	  onder	  de	  
misdrijven	  tegen	  de	  zeden,	  zoals	  art.	  246	  (aanranding).	  In	  Brussel	  worden	  voor	  dergelijk	  gedrag	  forse	  
boetes	  uitgeschreven.	  Gemeente	  Zeewolde	  heeft	  ervoor	  gekozen	  om	  het	  te	  verbieden	  in	  een	  APV,	  
hetgeen	  de	  aanpak	  vergemakkelijkt.	  Slachtoffers	  van	  seksuele	  straatintimidatie	  kunnen	  rechtstreeks	  
aangifte	  doen	  bij	  de	  politie.	  De	  politie	  is	  verplicht	  deze	  aangifte	  op	  te	  nemen.	  
	  
Het	  is	  voor	  NIDA	  onaanvaardbaar	  dat	  meisjes	  en	  vrouwen	  geconfronteerd	  worden	  met	  vormen	  van	  
intimidatie	  waardoor	  zij	  niet	  ongehinderd	  en	  vrij	  over	  straat	  kunnen	  gaan.	  Iedereen	  moet	  zich	  op	  elk	  
moment	  van	  de	  dag	  overal	  in	  Rotterdam	  vrij	  en	  veilig	  voelen.	  Bovendien	  is	  het	  voor	  NIDA	  
onacceptabel	  dat	  er	  na	  een	  dergelijke	  gebeurtenis	  door	  de	  politie	  geweigerd	  wordt	  aangifte	  op	  te	  



nemen.	  Om	  nog	  meer	  slachtoffers	  en	  verdere	  onrust,	  angst	  en	  escalatie	  te	  voorkomen	  kan	  een	  
adequate	  aanpak	  van	  politiek,	  overheid	  en	  politie	  niet	  langer	  uitblijven.	  
	  

1. Is	  het	  college	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  beschreven	  gebeurtenis?	  
2. Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  deze	  gebeurtenis?	  
3. Klopt	  het	  dat	  het	  slachtoffer	  van	  deze	  seksuele	  intimidatie	  niet	  bij	  de	  politie	  terecht	  kon	  om	  

aangifte	  te	  doen?	  
4. Hoe	  beoordeelt	  het	  college	  het	  politieoptreden	  t.a.v.	  dit	  slachtoffer	  van	  seksuele	  intimidatie?	  
5. Wat	  gaat	  het	  college	  nu	  doen	  ten	  opzichte	  van	  het	  politiebureau	  in	  dit	  specifieke	  geval?	  
6. Is	  het	  college	  ervan	  op	  de	  hoogte	  of	  op	  basis	  van	  genoemde	  wetgeving	  over	  seksuele	  

intimidatie	  gehandhaafd	  wordt	  in	  de	  openbare	  ruimte	  van	  Rotterdam?	  Zo	  ja,	  zijn	  daarvan	  
cijfers	  beschikbaar?	  Zo	  nee,	  hoe	  gaat	  het	  college	  deze	  gang	  van	  zaken	  verbeteren?	  

7. Is	  het	  college	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  ontwikkelingen	  voor	  strafbaarstelling	  in	  andere	  steden/	  
plaatsen?	  Zo	  ja,	  hoe	  beoordeelt	  het	  college	  deze	  regelgeving?	  Zo	  nee,	  waarom	  wordt	  er	  door	  
het	  college	  (nog)	  niet	  naar	  dergelijke	  oplossingen	  gekeken?	  

	  
Daarbij	  ging	  de	  seksuele	  intimidatie,	  zoals	  beschreven,	  gepaard	  met	  islamofobie.	  Vorig	  jaar	  is	  er	  een	  
pilot	  gestart	  voor	  een	  regionale	  monitor	  naar	  islamofobie	  in	  de	  regio	  Rotterdam-‐Rijnmond.	  De	  pilot	  
wordt	  uitgevoerd	  door	  discriminatiebureau	  RADAR,	  SPIOR	  en	  de	  politie	  Rotterdam-‐Rijnmond.	  Hierin	  
wordt	  aandacht	  gevraagd	  voor	  rapportage,	  het	  vergroten	  van	  bewustwording	  en	  de	  
meldingsbereidheid.	  
	  

8. Hoe	  staat	  het	  nu,	  een	  jaar	  later,	  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?	  

9. Is	  het	  college	  van	  mening	  dat	  een	  adequate	  aanpak	  van	  bovengenoemd	  misdrijf	  bijdraagt	  
aan	  de	  aangifte/meldingsbereidheid	  van	  slachtoffers	  hiervan?	  

10. Hoe	  beoordeelt	  het	  college,	  mede	  gezien	  de	  voornemens	  van	  de	  pilot,	  het	  politieoptreden	  
t.a.v.	  dit	  slachtoffer	  van	  islamofobie?	  

11. Is	  het	  college	  bereid	  de	  training	  van	  RADAR	  en	  SPIOR	  voor	  het	  bevorderen	  van	  de	  
meldingsbereidheid	  en	  het	  verzorgen	  van	  een	  effectieve	  intake	  voor	  haar	  politieambtenaren	  
verplicht	  te	  stellen?	  

	  
Hoogachtend,	  
	  

	  
Nourdin	  El	  Ouali	  
NIDA	  Rotterdam	  	  	  


