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 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en 
Shahsavari-Jansen (CDA), getiteld: ‘Amsterdam tegen straatintimidatie’  
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en Shahsavari-
Jansen (CDA), getiteld: ‘Amsterdam tegen straatintimidatie’ 
 
besluit: 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
 

II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken een integraal plan van 
aanpak op te stellen om de strijd met seksuele straatintimidatie in Amsterdam aan 
te gaan met daarin in ieder geval de volgende maatregelen: 
1. Een jaarlijks terugkerend OIS factsheet ‘Ongewenste aandacht voor vrouwen in 

de buurt’ met daarin ook een overzicht op wijkniveau waar seksuele 
straatintimidatie een probleem is; 

2. Het op structurele basis ophalen van ideeën bij Amsterdammers om 
straatintimidatie (in hun wijk) tegen te gaan; 

3. Een voorlichtingsactie waarbij in samenwerking met partners in zowel de stad 
als landelijk korte internetfilms -al dan niet ludiek-  worden ingezet om 
bewustwording van de effecten van seksuele straatintimidatie onder 
Amsterdammers te vergroten en hen te wijzen op goede omgangsvormen; 

4. Als onderdeel van het bestaande curriculum aandacht op scholen voor 
seksuele straatintimidatie; 

5. Onderzoek op welke wijze seksuele straatintimidatie als strafbepaling in de APV 
kan worden opgenomen en vraag daarbij een hoogleraar een opzet te maken 
die de bewijspositie kan verlichten bij opname in de APV; 

6. Onderzoek hoe aangiftebereidheid onder slachtoffers van seksuele 
straatintimidatie omhoog kan; 

7. Het meten en inzichtelijk maken van bovenstaande maatregelen zodat 
periodiek geëvalueerd kan worden welke maatregelen succesvol zijn gebleken 
en welke niet.  

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 
 

Wettelijke grondslag 
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Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 

Initiatiefvoorstel 

 
 

Dit initiatiefvoorstel is een uitwerking van de discussienota inzake seksuele 
straatintimidatie die op 18 februari 2016 in de commissie AZ is besproken. De indieners 
van dit voorstel willen de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief tegen Straatintimidatie 
hartelijk danken voor het generen van landelijke aandacht voor seksuele straatintimidatie 
en hun adviezen op het gebied van dit onderwerp.  
 
(Seksuele) straatintimidatie in Amsterdam 
In Amsterdam worden vrouwen regelmatig in de openbare ruimte geconfronteerd met 
intimiderende, seksuele opmerkingen en –gedragingen. Op aandringen1 van de 
Amsterdamse VVD-fractie heeft OIS straatintimidatie in Amsterdam met behulp van het 
factsheet ‘Ongewenste aandacht voor vrouwen in de buurt’ in kaart gebracht. Uit deze 
gegevens2 blijkt in 2012 en 2013 dat een op de drie Amsterdamse vrouwen vindt dat 
vrouwen en meisjes ongewenste aandacht krijgen doordat ze bijvoorbeeld worden 
nagefloten of nageroepen. In de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West komt deze 
ongewenste aandacht relatief het vaakst voor. Echter de Burgwallen-Nieuwe Zijde 
(Centrum), Erasmuspark, Van Galenbuurt, Landlust/Sloterdijk (West), Schinkelbuurt (Zuid) 
en de Indische Buurt (Oost) komen ook in de Amsterdamse top 10 voor.  
 
Niet alle seksueel intimiderende of bedreigende opmerkingen en gedragingen zijn 
strafbaar. Jurisprudentie suggereert bijvoorbeeld dat agressief flirten -ofschoon vaak 
ongewenst- onder de huidige wetgeving niet tot een vorm van seksueel intimiderend 
gedrag wordt gerekend. De vormen van seksueel intimiderend gedrag die wel strafbaar 
zijn, zijn vaak moeilijk strafrechtelijk te vervolgen omdat er naast de verklaring van het 
slachtoffer bewijs in de vorm van een getuigenverklaring of een bekentenis van de dader 
nodig is. (Seksueel) intimiderend gedrag dat bestaat uit naroepen, uitschelden en/of 
bespugen is in Nederland strafbaar als de betreffende handeling of opmerking valt onder 
de werking van artikel 266 (belediging) van het Wetboek van Strafrecht3. Tevens is het 
hinderlijk volgen of belemmeren van iemand alsmede het zichzelf opdringen aan een 
ander strafbaar (artikel 426bis van het Wetboek van Strafrecht). Ook gedragingen zoals 
betasten kunnen mogelijk onder een van de misdrijven tegen de zeden vallen4 zoals 
bijvoorbeeld artikel 246 (aanranding).  
 
Naast het doen van rechtstreekse aangifte bij de politie kunnen slachtoffers van 
straatintimidatie zich –gezien de discriminatoire aspecten van seksistische opmerkingen- 
melden bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam dat tevens beoordeelt of er 
sprake is geweest van een strafbaar feit. Als dat laatste het geval is dan worden 
slachtoffers alsnog aangemoedigd om aangifte te doen bij de politie. 
 
Het is voor ons  onaanvaardbaar dat vrouwen en meisjes -maar ook bijvoorbeeld 
transgenders en homoseksuelen- geconfronteerd worden met vormen van intimidatie en 
daardoor niet ongehinderd en vrij over straat kunnen gaan. Iedereen moet zich op elk 
moment van de dag overal in Amsterdam dag vrij en veilig kunnen voelen.  
                                                   
1 Schriftelijke vragen Dilan Yesilgoz-Zegerius inzake het strafbaar stellen van (seksuele) intimidatie in de 
openbare ruimte dd. 26.09.15 
2 Fact sheet Ongewenste aandacht voor vrouwen in de buurt, OIS & Directie Openbare Orde en Veiligheid, 
Amsterdam 2015  
3 Antwoorden op schriftelijke vragen van Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Amsterdam 2015   
4 Ibid. 
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Voorbeelden van seksuele intimidatie in Amsterdam 
In 2014 ging het Burgerinitiatief Straatintimidatie van start met als doel om een 
wetsvoorstel tegen straatintimidatie op de agenda van de Tweede Kamer plaatsen. Het 
wetsvoorstel beoogt de politie meer handvatten te geven om plegers van straatintimidatie 
aan te spreken op hun gedrag en waar mogelijk de gevolgen van datzelfde gedrag te 
laten voelen in hun portemonnee. Tot nu toe hebben meer dan 1800 Amsterdammers 
(waarvan 40% man) dit initiatief getekend. Door middel van een enquête hebben de 
initiatiefnemers van het burgerinitiatief begin 2015 gevallen van seksuele straatintimidatie 
in Amsterdam in kaart gebracht. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden5 van incidenten 
die in Amsterdam plaatsvonden.  
 

“3 young men yelled at me, asking for a gangbang, one took his penis out of his 
pants and another told him to be respectful (jokingly I think)... I ignored them 
and biked away”. 
 
“My partner who cross- dressed got a lot of catcalls, men addressing Zee and 
wanted Zee to come with him, and Zee got a lot of sexual comments by men”. 
 
Constant: "hey hoer"", ""wil je neuken?" ,"Zullen we kennismaken je ziet er wel 
lekker uit”, en dan wijzen naar een steeg of iets dergelijks. Verschrikkelijk! 
 
“In Amsterdam is op straat meerdere malen heel hard ‘Homo’ naar me 
geschreeuwd door Turkse jongemannen Bijvoorbeeld vanuit een rijdende auto. 
Aan mij valt volgens mij niets op. Behalve dat ik vaak alleen loop of fiets en 
blijkbaar dankbaar slachtoffer ben" 
 
Joggen in Amsterdam Noord: “Vaak bleef een auto met een vreemde man traag 
naast me rijden en me aankijken en psst-geluiden maken. In het park trof ik dan 
vervolgens groepjes opgeschoten jongens die het pad half blokkeerden en het 
me moeilijk maakten”. 

 
Seksuele straatintimidatie in de APV  
Omdat sissen, schelden, agressief, discriminerend en provocerend gedrag jegens 
vrouwen niet te tolereren valt, werd al in 20096 voorgesteld om nadrukkelijk aandacht te 
besteden aan en onderzoek te doen naar onheuse en discriminerende opmerkingen en 
agressief gedrag van jongens en mannen specifiek gericht op vrouwen. Ook PvdA 
Tweede Kamerlid Marcouch stelde voor om alle vormen van verbaal, non-verbaal of fysiek 
gedrag met een seksuele betekenis, waarmee de waardigheid van de persoon wordt 
aangetast, strafbaar te maken7. De politicus redeneert dat op straat als het gaat om 
seksuele intimidatie dezelfde grenzen horen te gelden als op kantoor. Ook Leefbaar 
Rotterdam wil seksuele straatintimidatie beboeten8. 
 

                                                   
5Een deel van de voorbeelden is in het Engels omdat dit de voertaal van de enquête was, een ander deel in het 
Nederlands omdat dit ervaringen zijn van ondertekenaars van de –in het Nederlands opgestelde- petitie 
6Motie Flos cs inzake de notitie ‘Aanpak Discriminatie Amsterdam 2009–2010 
(verbaal geweld en discriminerende opmerkingen jegens vrouwen)’, Amsterdam 2009 
7http://www.pvda.nl/berichten/2012/08/Maak+seksuele+intimidatie+op+straat+strafbaar# 
8http://www.leefbaarrotterdam.nl/index.php/lr/comments/leefbaar_rotterdam_wil_boete_voor_sissen_naar_vrouw
en/ 
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Aangezien het merendeel van de intimiderende seksuele opmerkingen en gedragingen 
momenteel niet strafbaar is, stelde de Amsterdamse VVD in 20129 en 2014 voor om een 
aparte strafbaarstelling in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen10. Het 
college gaf aan dat dit in de praktijk slechts een beperkt effect zou hebben daar de 
meeste overtredingen die zijn opgenomen in de APV vrijwel uitsluitend vervolgd worden 
indien ze op heterdaad zijn geconstateerd door opsporingsambtenaren. Wel gaf het 
college aan seksuele intimidatie op straat als een ernstige zaak te beschouwen omdat dit 
het gevoel van veiligheid en gevoel van eigenwaarde van slachtoffers aantast en dat elk 
geval van vrouwonvriendelijk gedrag onwenselijk is en de komende jaren fors in te zetten 
op preventief beleid gericht op bewustwording, weerbaarheid en met name opvoeding11. 
Ook de stadsdelen sluiten aan op dit beleid zo bleek uit antwoorden12 op vragen gesteld 
in stadsdeel West.  
 
Wat de indieners van dit voorstel betreft gaat Amsterdam actiever optreden tegen 
(seksuele) straatintimidatie. Door dit gedrag aan te pakken maken we duidelijk dat we in 
onze stad onacceptabel is om mensen op intimiderende wijze te bejegenen.  
 
De indieners van dit voorstel constateren een groot probleem. Deze constatering wordt 
niet alleen onderbouwd door cijfers van het college, maar ook bevestigd door organisaties 
zoals het Burgerinitiatief Straatintimidatie. Vrouwen, maar natuurlijk ook mannen en 
transgenders, hebben het recht om vrij en veilig over straat te kunnen. Ze verdienen het 
dan ook dat wij als politiek en bestuur pal echter hen staan, daarom stellen wij de 
volgende maatregelen voor: 
  

  
Gebiedsgerichte handhaving 
Breng het OIS factsheet ‘Ongewenste aandacht voor vrouwen in de buurt’ op jaarlijkse 
basis uit en breid het zodanig uit dat op wijkniveau in kaart wordt gebracht waar seksuele 
straatintimidatie een probleem is. Op basis hiervan kunnen politie en Boa’s gerichter 
handhaven en kunnen duidelijke instructies worden gegeven op het gebied van 
bijvoorbeeld steunbewijs door middel van een (ambtsedige) constatering en het opvangen 
van het slachtoffer na een incident. Tevens kunnen buurtbewoners gewezen worden op het 
probleem en de dingen die zij kunnen doen wanneer zij getuige zijn van seksuele 
straatintimidatie en kan bij Amsterdammers opgehaald worden welke aanpak volgens hen 
het meest effectief is. 
 
Amsterdamse ideeën 
Wanneer op wijkniveau in kaart wordt gebracht waar en in welke mate straatintimidatie een 
probleem is, kunnen direct ideeën worden opgehaald om straatintimidatie te bestrijden 
en/of te voorkomen. Buurtbewoners weten als geen ander wat er in hun buurt speelt en 
welke oplossing het beste werkt. 
 
Bewustwordingscampagne  
Op het gebied van seksuele straatintimidatie zijn tal van filmpjes op internet te vinden die 
aandacht vragen voor dit probleem. Soms op ludieke wijze door bijvoorbeeld de rollen om 

                                                   
9 Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Flos inzake beledigende opmerkingen 
opmerkingen en gedragingen jegens vrouwen in Amsterdam, Amsterdam 2012 
10 Schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw Yeşilgöz-Zegerius inzake het strafbaar stellen van (seksuele) 
intimidatie in de openbare ruimte, Amsterdam 2015  
11 Ibid. 
12 Memo van Fenna Ulichki naar aanleiding van vragen inzake straatintimidatie in West gesteld door Alexander 

IJkelenstam namens VVD West 
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te draaien en vrouwen seksuele opmerkingen naar mannen te laten roepen13 en soms in de 
vorm van een –serieuze- minidocumentaire14. Wat ons betreft komt er in Amsterdam in 
samenwerking met partners in zowel de stad als landelijk een voorlichtingsactie waarbij 
korte internetfilms -al dan niet ludiek-  worden ingezet om bewustwording onder 
Amsterdammers te vergroten. Tevens vinden de indieners van het voorstel het belangrijk 
dat Amsterdammers er op gewezen worden dat elke vorm van seksuele straatintimidatie in 
gaat tegen wat gezien wordt als goede omgangsvormen. Het college heeft reeds eerder 
initiatieven15 genomen om de omgangsvormen van Amsterdammers te verbeteren. Ook 
bevindingen van Amsterdammers kunnen hierin worden verwerkt.  
 
Aandacht op school 
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom vinden wij dat er op scholen aandacht gevraagd 
moeten worden voor seksuele straatintimidatie. Niet via een apart lesprogramma maar als 
onderdeel van het bestaande curriculum.  
 
Strafbaarstelling 
Wat de indieners betreft wordt alsnog werk gemaakt van het opnemen van seksuele 
straatintimidatie als specifieke strafbepaling in de APV. Op deze wijze geeft de gemeente 
een duidelijk signaal af dat in Amsterdam straatintimidatie niet wordt geaccepteerd. Tevens 
geeft het opnemen van straatintimidatie in de APV opsporingsambtenaren handvatten om 
direct op te treden wanneer zij getuige zijn van intimiderende seksuele opmerkingen en 
gedragingen. Denk hierbij aan de uitgaanspleinen waar vooral tijdens het weekend veel 
BOA’s aanwezig zijn in verband met de toeloop van uitgaanspubliek. Ook is het door de 
toename van het bezit van mobiele telefoons voorzien van camera’s makkelijker voor 
omstaanders om bewijs van seksuele straatintimidatie vast te leggen. Deze maatregel kan 
als onderdeel van een mix van maatregelen effectief zijn. 
 
Effecten meten 
De effecten van bovenstaande maatregelen meten en inzichtelijk maken zodat tweede helft 
2016 geëvalueerd worden welke maatregelen succesvol zijn gebleken en welke niet.  

 

 Stukken 

Meegestuurd  
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

D. Yeşilgöz-Zegerius 
M.D. Shahsavari-Jansen 
 

 

  

 

                                                   
13 https://youtu.be/iW6IKb8pIfU 
14 https://youtu.be/phZdnJlfaII & http://www.stopstreetharassment.org/toolkits/documentary/ 
15 Beleidsbrief ‘Geen Burgerschap zonder Hoffelijkheid’, Amsterdam 17 mei 2011 


