AANGIFTE / VERZOEK TOT VERVOLGING TEGEN:


STICHTING AS-SOENNAH / CENTRUM SJEIKH AL ISLAM IBN TAYMIA,
STATUTAIRE ZETEL TE ’S-GRAVENHAGE;

Hierbij doet ondergetekende aangifte tegen de Stichting As-Soennah en de individuele
leden van het Stichtingsbestuur, statutair gezeteld te Den Haag.
Op 29 april 2018 werd door de twitteraccount van het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’
een bericht getweet, van een filmpje waarin een (gast)imam van de As-Soennah Moskee
een preek geeft. Het betreft een online “cursus” welke gedurende enige tijd op de
website van de As-Soennah Moskee stond.
In dit filmpje is te zien dat de (gast)imam van de As-Soennah Moskee tijdens de preek
het volgende zegt:
“De besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet
verplicht voor de vrouwen. De wijsheid die hier achter is dat de penis wordt gereinigd
van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten
minder.”
In deze online cursus wordt expliciet de vrouwenbesnijdenis aanbevolen.
Ondergetekende meent dat Stichting As-Soenah, inclusief haar bestuurders, - met het
doen van dit soort uitspraken en aanbevelingen en de verspreiding daarvan via het
internet- de strafrechtelijke grens heeft overschreden en een strafrechtelijk verwijt kan
worden gemaakt. Ondergetekende meent dat het doen van dergelijke uitspraken en
aanbevelingen en het verspreiden daarvan vallen onder de volgende strafbare feiten (niet
uitputtend!):
1. Opruiing, ex artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht
Ondergetekende meent ten eerste dat er sprake is van strafbare opruiing, het
aanzetten tot enig strafbaar feit of gewelddadig optreden tegen het openbaar

gezag.
2. Aanzetten tot geweld, ex artikel 137d Wetboek van Strafrecht
Ondergetekende meent dat Stichting Al-Soennah-Moskee zich met het geven en
publiceren van dergelijke cursussen en het doen van dergelijke uitlatingen
schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot geweld tegen vrouwen.
Ter verdere onderbouwing van onderhavige aangifte verwijs ik u naar de inhoud van de
aangifte die gedaan is namens de Stichting Femmes for Freedom. Voormelde aangifte
is op 8 november 2018 gedaan bij de Districtsrecherche van het politiebureau Hoefkade.
Redenen waarom u thans beleefd wordt verzocht:


Deze aangifte in behandeling te nemen en een strafrechtelijk onderzoek in te
stellen;



Daarbij onderzoek te doen welke imams nog meer betrokken zijn geweest bij het
geven van online cursussen en het doen van dergelijke aanbevelingen;



Aangever te informeren over het verloop van het onderzoek.

Hoogachtend,

(naam + handtekening)

(datum + plaats)

Naam:
Geboortedatum:
Adres: (domiciliekeuze) Hoefkade 350 Den Haag

2

