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Betreft: Schriftelijke vragen van D66 en PvdA inzake seksueel geweld en seksuele intimidatie onder
studenten
Geacht college,
Op woensdag 3 november jl. deelde de Universiteit Maastricht (UM) de resultaten van een onderzoek
naar seksueel geweld en seksuele intimidatie onder hun studenten1. Daar blijken opnieuw schokkende
conclusies uit: een kwart van de Maastrichtse studenten is slachtoffer van seksueel geweld2. De helft van
onze studenten heeft te maken met seksuele intimidatie. Vrouwen, studenten met een beperking en
LHBTI’ers zijn het vaakst het doelwit, samen met leden van studentenverenigingen of sportverenigingen.
Studentenorganisatie Consent Matters heeft hier destijds in 2017 terecht aandacht voor gevraagd met
een concrete oproep: maak seksuele straatintimidatie strafbaar. UM heeft in de naloop hiervan in 2018
WeCare opgericht en er zijn discussies gevoerd over consent. Toch laat een recentelijk onderzoek van
Amnesty International zien dat seksueel geweld niet afneemt3.
D66 en PvdA staan voor een veilige stad waar we werk maken om problemen rondom seksueel geweld
en seksuele intimidatie bespreekbaar te maken en aan te pakken. Consent Matters.
Tijdens de domein vergadering Algemene Zaken van 3 november jl. heeft de PvdA dit onderwerp
aangekaart en gevraagd om een Raadsinformatiebrief vanuit het college. Voor de inhoud van deze brief
stellen wij u daarom de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de inhoud en conclusies van het rapport dat door de Universiteit
Maastricht is gepubliceerd?
2. In 2017 heeft studentenorganisatie Consent Matters een concrete oproep gedaan. Welke
stappen zijn op basis van deze oproep uitgevoerd?
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https://www.1limburg.nl/een-op-tien-enquete-deelnemers-um-verkracht-tijdens-studie
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211103_95227963
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https://www.amnesty.nl/actueel/een-op-tien-vrouwelijke-studenten-slachtoffer-van-verkrachting-tijdens-stu
die

3. Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) geeft aan nog maar een topje van de ijsberg feitelijk
in zicht te hebben. Daarnaast lopen zedenzaken rondom veroordelingen voor seksmisdrijven
vertraging op bij onze politie. Hoe kan dit? Welke mogelijkheden heeft het college om deze
vertragingen te beperken?
4. Op welke wijze kan het college optreden tegen vormen van seksueel geweld en seksuele
intimidatie?
5. Gaat het college opnieuw met de Universiteit Maastricht in gesprek om spoedig en daadkrachtig
tot een nieuw plan van aanpak te komen om deze problemen op te lossen?
6. Hoe reflecteert het college op de genomen acties van haarzelf en de Universiteit Maastricht
wanneer de statistieken aantonen dat er in vier jaar tijd geen verandering heeft plaatsgevonden in
de hoeveelheid slachtoffers?
7. Op welke wijze worden studenten en eventuele slachtoffers zelf betrokken bij het aanpakken van
dit probleem?
We kijken uit naar een spoedige beantwoording op deze vragen.
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