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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Orange the World 

Geachte heer Dercksen 

Toelichting: 
U heeft ons op 26 november 2019 een aantal schriftelijke vragen gesteld over het besluit om het provinciehuis 
oranje te verlichten in het kader van de week tegen geweld tegen vrouwen (Orange the World). Hieronder 
voorzien wij u van antwoord. 

1. Orange the World is een initiatief van UN Women. In hoeverre zijn de Verenigde Naties nog serieus te 
nemen als in de mensenrechtenraad landen zijn vertegenwoordigd waar homoseksualiteit verboden is, 
waar op afvalligheid van islam de doodstraf staat? 

Elke actie voor mensen- en vrouwenrechten zijn toch totaal hypocriet en volstrekt ongeloofwaardig 
zolang deze landen van de mensenrechtenraad deel uit maken. Bent u dat met de PW-fractie eens? Zo 
nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Voordat het college ingaat op de beantwoording van uw individuele vragen hechten wij eraan om eerst 
onze steun aan de wereldwijde campagne 'Orange the World' nader toe te lichten. 
Het is zeer te betreuren dat er anno 2019 een campagne moet worden gevoerd tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Uit onderzoek blijkt dat veel vrouwen en meisjes geconfronteerd zijn met vormen 
van fysiek, seksueel en psychisch geweld, ook in ons land (en in onze provincie). 
Dit kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt. Zowel internationaal, nationaal, 
provinciaal, lokaal (gemeente), als in de directe leefomgeving. 

Het college vindt het belangrijk om als publieke organisatie ook een signaal af te geven dat geweld 
tegen vrouwen en meisjes absoluut onacceptabel is. Het college realiseert zich dat met het oranje 
kleuren van het Huis voor de provincie dit maatschappelijk probleem niet direct wordt opgelost, maar als 
we op deze manier een bijdrage kunnen leveren, is dat heel mooi. 
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Wat betreft uw eerste vraag merken wij op dat de Verenigde Naties (VN) een internationale organisatie 
is en buitenlandse betrekkingen van Nederland op basis van Nederlandse wetgeving (waaronder het 
Statuut en de Grondwet) een aangelegenheid zijn van de Nederlandse regering. Het beoordelen dan wel 
veroordelen van het lidmaatschap van een land van de VN is dan ook een aangelegenheid van de 
Nederlandse regering. Als u een oordeel wenst over de VN en haar leden dient u uw vraag te richten 
aan het kabinet. 

2. Bent u bereid zich van de VN te distantiëren zolang dit soort landen nog deel uitmaken van de 
mensenrechtenraad? Of kunt u de mensenrechtenraad serieus nemen met leden als, Nigeria, 
Afghanistan, Saoedi-Arabië en Pakistan? 

Antwoord: 
Zoals ook in het antwoord op vraag 1 aangegeven: de VN is een internationale organisatie en de 
buitenlandse betrekkingen van Nederland zijn op basis van Nederlandse wetgeving (waaronder het 
Statuut en de Grondwet) een aangelegenheid van de Nederlandse regering. Het beoordelen dan wel 
veroordelen van het lidmaatschap van een land van de VN is dus een aangelegenheid van de 
Nederlandse regering. Als u een oordeel wenst over de VN/Mensenrechtenraad en haar leden dient u 
uw vraag te richten aan het kabinet. 

3. In vele moslimlanden is een ruime meerderheid voor het invoeren van de sharia. Binnen de sharia 
worden vrouwen als minderwaardig beoordeeld en hebben ze minder rechten dan mannen. De Koran 
zegt dat de vrouw zich onderdanig aan de man moet opstellen en dat de mannen "opzichters" zijn van 
de vrouwen. Vrouwen moeten de man gehoorzamen en mogen niet opstandig zijn. Een man mag een 
vrouw terechtwijzen als zij in opstand komt (soera 4:34), waarbij slaan een geoorloofd middel is. 

Erkent u het bovenstaande? Bent u bereid dit specifiek te benoemen als onacceptabel? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nederland is een democratische rechtstaat waar de Nederlandse grondwet geldt en daar zijn wij allen 
aan gehouden. Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking en 
het maakt niet uit waar je woont of werkt. Dit kan zoals gezegd alleen stoppen als daar op alle niveaus 
aan wordt gewerkt. 

U heeft 2 vragen onder hetzelfde nummer 3 staan. Om herkenbaar te blijven in de beantwoording 
houden we uw nummering aan. 

Het Verwey Jonker Instituut stelde in 2015 vast dat alleen al in Den Haag honderden vrouwen in huis 
opgesloten zitten. Nog dit jaar kwam een vergelijkbaar rapport over Amsterdam uit. Het gaat veelal over 
migrantenvrouwen. 
Acht u dit ook een vorm van geweld jegens vrouwen? Zo nee, waarom niet? 

Waarom vraagt u geen specifiek aandacht voor dit probleem? 

Antwoord: 
Een situatie waarbij een vrouw die tegen haar zin in wordt opgesloten en zich niet vrij kan bewegen, kan 
als een vorm van geweld worden aangemerkt. In die situatie is sprake van een misdrijf waartegen de 
desbetreffende bevoegde instanties kunnen/ zullen optreden. 

4. U schrijft: "In sommige landen hebben tot 70% vrouwen te maken met fysiek en seksueel geweld." 
Welke landen zijn dat? 
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Antwoord: 

De aangehaalde informatie komt uit het door ons bijgevoegde infosheet van UN Women Nederland. Zij 
baseren zich grotendeels op onderzoek van de World Health Organization. Er zijn veel landen die helaas 
erg hoog scoren. Landen waar seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen rond de 70% zijn volgens deze 
onderzoeken vooral te vinden in de Western Pacific. Daarnaast scoort bijvoorbeeld Kiribati, een 
eilandstaat, heel hoog. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Uganda en sommige provincies in Peru. Voor 
meer informatie over de door UN Women Nederland gebruikte bronnen verwijzen wij u graag naar: 
https://www. u nwomen. org/en/wh at-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 

5. Onderstaande grafiek geeft het aantal misdrijven aan in Zweden. Herkent u de toename van het aantal 
sex gerelateerde delicten? Zo nee, waarom niet? Tevens een grafiek die de immigratie in Zweden 
aangeeft. Ziet u een verband met de immigratie? Zo nee, zullen wij u helpen? 
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Antwoord: 
Dit is niet aan ons ter beoordeling. 

6. 

In August 2018, SVT reported that rape statistics in Sweden show that 58% of men convicted of rape and 
attempted rape over the past five years were immigrants born outside of the European Union: Southern 
Africans, Northern Africans, Arabs, Middle Easterns, and Afghans.l11n12I Swedish Television's investigating 
journalists found that in cases where the victims didn't know the attackers, the proportion of foreign-born sex 
offenders was more than 80%.1111 The number of rapes reported to the authorities in Sweden significantly 
mcreasedl''l by 10% in 2017,113n14I according to latest preliminary figures from the Swedish National Council 
for Crime Prevention.11311141 The number of reported rape cases was 73 per 100,000 citizens in 2017, up 24% 
in the past decade.1141 Official numbers show that the incidence of sexual offences is on the rise;l4n11n141 the 
Swedish Government has declared that young women are facing the greatest risks and that most of the cases 
go unreported.ltl 

Erkent u bovenstaande informatie? Zo nee waarom niet? Zou het voor de veiligheid van onze vrouwen 
en meiden niet veel verstandiger zijn de immigratie een halt toe te roepen in plaats van een gebouw 
oranje te verlichten? Zo nee, waarom niet? Of vindt u eigenlijk het oranje verlichten van gebouwen, 
nietszeggende symboliek, wel zo'n beetje het uiterste wat we van de overheid nog mogen verwachten, 
daar waar het om de veiligheid van onze vrouwen gaat? 

Antwoord: 

Zoals reeds opgemerkt onder vraag 1 realiseert het college zich terdege dat met het oranje kleuren van 
het Huis voor de provincie dit maatschappelijk probleem niet direct wordt opgelost. Het college vindt het 
echter belangrijk om als publieke organisatie op deze wijze ook een signaal af te geven dat geweld 
tegen vrouwen en meisjes absoluut onacceptabel is. 

7. Heeft u een begin van een idee of u met het oranje verlichten van gebouwen de doelgroep (zij die 
geweld plegen tegen vrouwen) bereikt? Zo ja, hoe dan? Waar baseert u zich op? Of is dit wederom 
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slechts één van de vele nietszeggende deugmomenten? 

Antwoord: 
De beweegredenen van het college om, net als vele gemeenten en andere provincies, steun te betuigen 
aan deze campagne zijn bij vraag 1 uitgebreid benoemd. Door het Huis van de provincie oranje te 
kleuren hebben wij zeker niet de illusie dat degenen die geweld tegen vrouwen gebruiken worden 
gestopt. Door deze actie willen wij de campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor de strijd tegen 
geweld ondersteunen. Door aandacht te geven aan deze campagne kan mogelijk een (kleine) bijdrage 
geleverd worden aan het eerder hulp zoeken door vrouwen en meisjes die met dit gedrag te maken 
hebben en dat het geweld afneemt. Ook kan het stimuleren dat slachtoffers en anderen in hun 
leefomgeving dit zeer ongewenst gedrag (eerder) bij betreffende instanties durven te melden zodat de 
benodigde hulp en/of strafrechtelijk optreden mogelijk is. 
Voorts vindt het college het belangrijk dat de provincie Utrecht, als publieke organisatie, het goede 
signaal geeft omdat intimidatie en geweld tegen vrouwen en meisjes onaanvaardbaar is. Het is 
belangrijk dat dit ongewenste gedrag (eerder) bespreekbaar wordt en daarom overheden op alle niveaus 
zich daarover uitspreken. 

Tot slot nog een opmerking over symbolische steunbetuigingen door het provinciebestuur, zoals het 
oranje kleuren van het Huis voor de provincie. Ook in de toekomst zal een (symbolische) steunbetuiging 
steeds tot stand komen in een afweging van de betrokken maatschappelijke belangen en de specifieke 
omstandigheden van het geval. 

8. Heeft een actie om gebouwen oranje te verlichten zin, zolang u weigert de specifieke problemen te 
benoemen? 

Antwoord: 
Zie de antwoorden bij de vragen 1 en 7. 

9. Als u met de PW-fractie van mening bent dat er hard dient te worden opgetreden tegen geweld jegens 
vrouwen, waar blijven dan uw daden? 

Antwoord: 
Het college keurt elke vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes met kracht af. Wij hebben echter 
geen verantwoordelijkheid of bevoegdheid binnen de strafrechtelijke aanpak van geweldmisdrijven. De 
opsporing en berechting van geweldsmisdrijven zijn belegd bij instanties die zijn toegerust met de 
noodzakelijke wettelijke bevoegdheden zoals de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en de 
rechterlijke macht. Daarnaast kunnen gemeentelijke instanties bijvoorbeeld werkzaam in het sociale 
domein een signalerende rol spelen bij huiselijk geweld en mishandel_'1-- 

Hoogachtend, 
Gede uteerde Staten van Utrecht, 

Secretaris, 
mr. drs. A.G. Knol-van Lee 
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