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Beachvolleymet
kinderopvang
De organisatie van het WK
beachvolleybal, dat eind juni
onder meer in Rotterdam wordt
gehouden, gaat in zee met de
Rotterdamse stichting SWK
Groep, een onderneming in kin-
deropvang en buurtwerk. De sa-
menwerking moet ertoe leiden
dat zo veel mogelijk kinderen in
aanraking komen met beachvol-
leybal, sport en bewegen. Het
toernooi begint op 26 juni naast
het ss Rotterdam. De finale is op
5 juli in Den Haag. ONNINK000

ROTTERDAM

ElektrischVervoer
Centrumdicht
Er komt definitief geen door-
start van het Elektrisch Vervoer-
centrum (EVC) naast Rotterdam
Centraal, laat het Rotterdams
college van b en w weten. Het
centrum dat het elektrisch ver-
voer moest stimuleren, werd
eind vorig jaar door de initia-
tiefnemers gesloten, omdat er
geen geld was om verder te
gaan. De gemeente heeft sinds-
dien geprobeerd andere partijen
ervoor te interesseren, maar dat
is niet gelukt. RUBIO000

ROTTERDAM

Duidelijkheid over
uitbreidenairport
De gemeente Rotterdam moet
meer duidelijkheid geven over
de voortgang van de uitbrei-
dingsplannen van Rotterdam
airport. Daarvoor pleit de SP.
,,Daar waar de raadsleden van
Lansingerland goed op de
hoogte worden gehouden van de
ontwikkelingen rondom de
luchthaven, is het in Rotterdam
stil op dit punt,’’ stelt SP’er Tom
Weerdmeester. KOOYMA000

ROTTERDAM

Glurenbij de
burenookopZuid
Het evenement ‘Gluren bij
de buren’ krijgt een speci-
ale ‘Op Zuid-editie’. Op 30
mei worden tours gehou-
den door de ‘leukste wijken
van Rotterdam-Zuid’.
‘Nieuwsgierigen kunnen
rondkijken in de meest in-
spirerende woningen en
bezoeken de leukste hot-
spots,’ schrijft de organisa-
tie. Want: ‘Rotterdam-Zuid
is razendsnel aan het ver-
anderen en het woningaan-
bod wordt steeds gevarieer-
der.’ Meer informatie op
rotterdam.info. LIUKK000

ROTTERDAM

‘Jumboschuldig
aandiscriminatie’
De supermarkt Jumbo in Nesse-
lande heeft zich volgens het Col-
lege voor de Rechten van de
Mens schuldig gemaakt aan dis-
criminatie. De supermarkt wei-
gerde een vrouw van Kaapverdi-
sche afkomst de toegestane hoe-
veelheid van twee pakken melk-
poeder te verkopen. Het College
heeft geoordeeld dat de super-
markt dit weigerde op basis van
de donkere huidskleur van de
klant. KOOYMA000
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SANDER SONNEMANS
ROTTERDAM |Het Openbaar Minis-
terie in Rotterdam gaat, naar Haags
voorbeeld, op jacht naar onderne-
mers die zich schuldig maken aan
faillissementfraude. Volgens justitie
is er sprake van honderden miljoe-
nen euro’s schade per jaar en ver-
dient de aanpak daarom prioriteit.
De fraude zit ’m vaak in het weg-

sluizen van geld of het elders op-
slaan van waardevolle voorwerpen
uit de inboedel als ondernemers het
faillissement zien aankomen.

Omdat de Belastingdienst vaak de
grootste schuldeiser is, loopt die het
meeste geld mis. Ondernemers die
failliet worden verklaard zijn ver-
plicht direct hun boekhouding over
te dragen aan de curator. Doen ze
dat niet, dan kan ook daar melding
van worden gemaakt bij justitie.
Faillissementsfraude is, landelijk

gezien, jarenlang een ondergescho-
ven kindje geweest. Curators maak-
ten er misschien wel melding van
als ze doorkregen dat de boel werd
getild, maar omdat de politie er de

capaciteit niet voor had, kwamen
amper onderzoeken van de grond.
,,Veel curatoren willen nu nog

geen aangifte doen,’’ zegt Christiaan
Groenewoud, zelf curator. ,,Als dat
wettelijk verplicht wordt, stijgt het
aantal meldingen dat door justitie
wordt onderzocht, ongetwijfeld.’’

Aanpassing
,,Die nieuwe wet is in de maak,’’ vult
fraude-officier Henrick Rebel aan.
,,Er komt dan ook een aanpassing in
het Wetboek van Strafrecht.’’

Afgelopen jaar werden door de
Rotterdamse rechtbank 1076 faillis-
sementen uitgesproken. Van 2,5 pro-
cent werd door curatoren aangege-
ven dat het vermoeden van fraude
bestond. ,,Maar het komt veel meer
voor,’’ zegt Groenewoud stellig.
Gespecialiseerde financieel re-

chercheurs en de curatoren spelen
een voorname rol bij de strijd tegen
de fraudeurs. Justitie Rotterdam
pakt voornamelijk de kleinere zaken
op. Grote, ingewikkelde kwesties
worden onderzocht door de FIOD.

Justitiebeloofthardereaanpakvanfaillissementfraude

Wekenlang is Yasmeen spoorloos.
Haar man Adeel zoekt mee en zegt
tegen SBS dat hij haar ‘vreselijk
mist’. ,,Ik heb totaal geen idee waar
ze is. Ik heb iedereen afgebeld, alles
afgezocht. Als iemand iets weet, als-
jeblieft, help ons.’’
Op 12 februari wordt de 25-jarige

vrouw gevonden. In een bos. Ze is
gewurgd en begraven. Door haar
man, zegt justitie. De officier schetst
een trieste familiegeschiedenis die
begint als de Pakistaanse Yasmeen
wordt uitgehuwelijkt aan haar neef
Adeel.
Tot aan haar dood leeft Yasmeen

in een sociaal isolement. Buiten
komt ze nauwelijks. Ze volgt geen
opleiding, heeft geen werk en
spreekt amper Nederlands. Een so-
ciaal leven kent ze niet. De enigen
die ze heeft, zijn haar twee kinde-
ren.
Enkele maanden voor haar dood

komt de politie aan de deur. Reden
is een ruzie tussen Yasmeen en haar
schoonmoeder, bij wie ze gedwon-
gen inwoont. De politie spreekt met
Yasmeen op het bureau, waarna ze
naar familie vertrekt. Na bemidde-
ling van een oom keert ze terug naar
Adeel, onder de voorwaarde dat zij
met haar man en kinderen een
eigen huis krijgt.

Vrijheid
Maar dat beetje meer vrijheid dat ze
hoopt te krijgen, komt er niet. Ster-
ker nog, het wordt haar kwalijk ge-
nomen dat ze met de politie heeft
gesproken. Was Yasmeen te opstan-
dig? Of hield hij niet meer van haar?
Waarom Adeel van zijn echtgenote
af wilde, is zelfs voor haar familie
gissen, maar voor hen staat vast dat
hij achter de moord op de Paki-
staans-Nederlandse vrouw zit.
Scheiden is taboe, dus probeert

hij haar te dumpen in Pakistan, ver-

tellen bekenden. ,,Hij probeerde
haar te lokken door te zeggen dat ze
mee moest naar een bruiloft. Maar
Yasmeen weigerde zonder haar kin-
deren weg te gaan.’’
Daarna stuurt Adeel een brief

naar de IND, met de boodschap dat
zijn relatie met Yasmeen over is en
dat zij dus uitgezet kan worden.
Hoewel Yasmeen over een afhanke-
lijke verblijfsvergunning beschikt,
gaat de IND niet tot actie over.
In februari wordt haar lichaam

gevonden in het Drentse Ruinen.
Het nieuws slaat in als een bom in
de Pakistaanse gemeenschap in Rot-
terdam. Vrouwen gaan massaal de
straat op, omdat Yasmeens verhaal
niet op zichzelf zou staan. Huwe-
lijkse gevangenschap is een groot
probleem binnen de gemeenschap,
stellen zij.

Justitie ontdekt dat Adeel nog
voor de vondst van Yasmeens li-
chaam op internet zocht naar
nieuws uit Drenthe. Zijn taxi blijkt
op de dag van haar verdwijning
twee keer in Drente te zijn geweest.
En op zijn computer is gezocht op
‘gif maken’, ‘hoe rattengif maken?’,
‘waar kan ik rattengif kopen?’, ‘top

10 dodelijkste en bekendste giffen’,
‘cyanide kopen’ en ‘hoe krijg ik arse-
nicum cyanide?’ Bovendien blijkt
het kleed, waarin Yasmeens lichaam
gewikkeld zat, familiebezit te zijn.
Adeel, die eerst nog beweerde op

de dag van haar verdwijning met
zijn taxi naar België te zijn gereden,
deed er gisteren het zwijgen toe.
Ogenschijnlijk onbewogen, met zijn
armen over elkaar, hoorde hij van
de rechter dat hij voorlopig vast
moet blijven zitten. De zaak is voor
onbepaalde tijd aangehouden.

Verborgen vrouwen
Deze week pakte de politie nog twee
vrienden van Adeel op wegens be-
trokkenheid. Shirin Musa van Fem-
mes for Freedom, een organisatie
die zich inzet voor ‘verborgen vrou-
wen’ zoals Yasmeen, noemt het een
gemiste kans dat niet ook de
schoonmoeder wordt vervolgd. ,,Ze
heeft dan geen moord gepleegd,
maar Yasmeen wel dwangarbeid
laten verrichten. Iets wat we vaker
zien in de Pakistaanse cultuur.’’
De dood van Yasmeen heeft vol-

gens Musa een revolutie in gang
gezet binnen de Pakistaanse ge-
meenschap in Rotterdam. ,,Ik weet
van zes vrouwen die vanwege het
verhaal van Yasmeen zijn weggelo-
pen bij hun man. Ondanks het
taboe zeggen zij nu: ‘Liever geschei-
den dan dood’.’’

OM:Adeelwurgdezijn
vrouwenbegroefhaar
ROTTERDAM |Rotterdam-
mer Adeel D. (26) wilde
van zijn vrouw Yasmeen
af. Maar omdat scheiden
een taboe is in de Paki-
staanse gemeenschap,
smeedde hij volgens jus-
titie een moordplan. Gis-
teren stond hij voor het
eerst voor de rechter
voor het wurgen en be-
graven van demoeder
van zijn kinderen.
MARJOLEIN GROENENDIJK

Z Bijna drie weken na haar verdwijning werd Yasmeen in Ruinen gevonden. FOTO PERSBUREAU METER

Schoonmoeder
heeft Yasmeen
dwangarbeid laten
verrichten
–Shirin Musa

‘Hij wilde van haar af, maar scheiden is een taboe’

N Verdachte
Adeel D.
FOTO SBS

V Yasmeen.


