
 

 

 

 

 

 

 

AANGIFTE / VERZOEK TOT VERVOLGING TEGEN: 

 

• STICHTING ALFITRAH, STATUTAIRE ZETEL TE UTRECHT; 

• (VOORZITTER) BESTUUR ALFITRAH VOLGENS OPGAVE KVK (17224422) 

 

Hierbij doet ondergetekende aangifte tegen de Stichting alFitrah en de individuele leden 

van het Stichtingsbestuur, statutair gezeteld te Utrecht.  

 

De Stichting alFitrah is een islamitische stichting die zich naar hun eigen omschrijving 

richt op “Het geven van ondersteuning aan ouders bij opvoeding, het bieden van 

theologische ondersteuning aan jongeren”. De Stichting heeft haar basis in Utrecht. 

Middels het “Instituut voor opvoeding en educatie” worden diverse cursussen en 

opleidingen aangeboden. 

 

Het lesmateriaal wordt verzorgd door de Stichting zelf. Een van de boeken die als 

lesmateriaal wordt verstrekt is het boek “Samenvatting van ‘Subul Assalaam’”, door 

Suhayb Salam, voorzitter van de Stichting alFitrah en imam in de alFitrah moskee. In dit 

boek wordt aangegeven dat de islam vrouwenbesnijdenis erkent. Als bewijs wordt 

verwezen naar een Hadith waarin wordt beschreven hoe de besnijdenis bij de vrouw 

dient te worden uitgevoerd.  

 

Ondergetekende meent dat Stichting alFitrah, inclusief haar bestuurders, - met het 

aanleren van studenten (zowel jonge kinderen, jongeren als volwassenen) dat de islam 

vrouwenbesnijdenis kent en zelfs aangeeft op welke wijze dit dient te gebeuren, niet 

enkel vrouwenbesnijdenis “normaliseert” maar tevens de strafrechtelijke grens heeft 

overschreden en een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt.  

 

Tevens omvat deze aangifte het vermoeden van uitvoeren van de zogeheten Sharia-

huwelijken, religieuze en illegale huwelijken althans niet geregistreerd in de Nederlandse 

basisadministratie, alsmede het aanbevelen/toestaan/stimuleren van polygame 

huwelijken. Dit zijn tevens strafbare feiten (artikelen 237 en 449 wetboek van 

strafrecht). 
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Ondergetekende meent dat het handelen in brede zin van de Stichting alFitrah vallen 

onder de volgende strafbare feiten (niet uitputtend!): 

 

1. Opruiing, ex artikel 131 van het Wetboek van Strafrecht 

2.  Aanzetten tot geweld,  ex artikel 137d Wetboek van Strafrecht 

3. Verbod op polygame huwelijken, ex artikel 237 Wetboek van Strafrecht 

4. Verbod op het uitvoeren van religieuze huwelijken zonder burgerlijk 

huwelijk, ex artikel 449 Wetboek van Strafrecht 

 

Ondergetekende meent dat Stichting alFitrah zich met de beschreven handelingen en 

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 21 januari 2020 gezonden aan het Openbaar Ministerie (arrondissementsparket 

Midden-Nederland).  

 

Redenen waarom u thans beleefd wordt verzocht:  

• Deze aangifte in behandeling te nemen en een strafrechtelijk onderzoek in te 

stellen; 

• Daarbij onderzoek te doen naar verdere/andere aan deze aangifte gerelateerde 

strafbare feiten; 

• Aangever/aangeefster te informeren over het verloop van het onderzoek.  

 

Hoogachtend,  

 

 

 

(naam + handtekening)      (datum + plaats) 

 

 

Naam: 

Geboortedatum: 

Adres: (domiciliekeuze vestigingsadres Stichting Femmes For Freedom)  

Laan van Meerdervoort 70 (2517 AN) Den Haag 


