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Onderwerp 
 

Initiatiefvoorstel van het raadslid de heer Paternotte (D66), de heer Torn (VVD) en mevrouw 
Timman (D66) getiteld: Zicht op moslimdiscriminatie 
 

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: 

De gemeenteraad van Amsterdam  
 

 Gezien het initiatiefvoorstel van het raadslid Paternotte (D66), Torn (VVD) en Timman (D66) 
getiteld: Zicht op moslimdiscriminatie 
 
besluit 
 

- in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
- kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op genoemd initiatiefvoorstel. 

 
 

Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
 
 
 

Initiatiefvoorstel 

 
Inleiding 
Wat al snel als gewoon kan worden beschouwd is iets waar Amsterdammers gelukkig nog 
steeds trots op zijn: vrijheid. Het maakt niet uit wat je mening is, op wie je verliefd bent of 
wat je geloof is. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in Amsterdam, en elkaar de ruimte
geven om een eigen identiteit te ontwikkelen. Die diversiteit siert onze stad, daar zijn we 
trots op.  
 
De bescherming van bovengenoemde vrijheid vormt een van de belangrijkste fundamenten
van onze democratische rechtstaat. Het is de plicht van de overheid om deze vrijheid te
bewaken en te beschermen. Helaas is deze vrijheid niet meer altijd vanzelfsprekend. 
Iedereen kent voorbeelden van vrienden of familie die te maken hebben gehad met
discriminatie. Puur en alleen omdat ze zichzelf zijn. Homo’s en LGBT’s durven soms niet
op straat te zoenen, voor Joodse scholen moet de Marechaussee de veiligheid garanderen 
en Islamitische instellingen worden regelmatig bedreigd en beklad.  
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Probleemstelling 
Twee op de drie docenten zegt vorig jaar getuige te zijn geweest van moslimdiscriminatie
in de klas1. De onlangs gepubliceerde Monitor Moslimdiscriminatie, onderzoek van de Universiteit 
van Amsterdam (Dr. Ineke van der Valk)2, toonde het schrikbarende cijfer dat twee op de vijf 
moskeeën in Nederland in de afgelopen tien jaar te maken hebben gehad met gewelddadige
incidenten, variërend van een varkenskop voor de deur tot dreigmails en bekladding.  
 
Het is allereerst verschrikkelijk dat deze geweldsincidenten zich voordoen. Geen Amsterdammer 
zou zich onveilig moeten voelen om zichzelf te kunnen zijn. De wet is de grens. Om hier effectief
tegen op te treden is echter fundamenteel beter zicht nodig op de precieze omvang en aard van 
bovengenoemde incidenten. Juist dat ontbreekt. Er is een gebrek aan precieze gegevens en een 
goed overzicht wat betreft discriminatiegegevens in het algemeen, en van moslimdiscriminatie in 
het bijzonder (Van der Valk, 2014: 112).  
 
 
“Dit komt niet alleen door de terughoudendheid van gemeenschappen, veroorzaakt door angst en 
een gebrek aan vertrouwen in de effecten ervan, als het gaat om melden en aangifte doen, maar 
ook door een gebrek aan helderheid in de categorieën van registratie en door de ineffectiviteit van
de registratie” (Van der Valk, 2014: 112). 
 
De overheid heeft hierdoor geen zicht op de mate waarin deze vorm van discriminatie zich
voordoet. Hierdoor wordt het tegengaan van moslimdiscriminatie belemmerd. Ook in de gemeente 
Amsterdam is dit helaas de status quo, bleek uit antwoorden op 18 maart van de burgemeester op 
vragen van de heer Paternotte inzake de registratie van geweldsincidenten tegen moskeeën3. 
 
Een eerste stap om hier verandering in te brengen kan worden gezet door te onderkennen dat
moslimdiscriminatie een afzonderlijke discriminatiegrond is, en aparte en betere registratie hiervoor
mogelijk te maken.  
“Niet alleen is het nodig om te stimuleren dat de moslimgemeenschap aangifte doet en melding
maakt van discriminatie ervaringen en incidenten, ook zal er jaarlijks een goed overzicht gegeven 
moeten worden van het aantal meldingen en aangiftes, de aangiftes die tot een rechtszaak hebben
geleid en de opgelegde straffen bij veroordelingen” (Van der Valk, 2014: 112).                   
 
Status quo registratie van discriminatie  
Het uitgangspunt voor de registratie van discriminatie door de politie zijn de wettelijke
discriminatiegronden uit het wetboek van Strafrecht (artikel 137c-137g en 429quater). Dit zijn ras, 
godsdienst, levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid en handicap. Deze gronden werden 
in het registratiesysteem (in het veld voor het opnemen van een aangifte) vervolgens niet nader
gespecificeerd met subcategorieën. Ten behoeve van de vroegherkenning van antisemitisme heeft
Minister Opstelten het registratiesysteem in 2014 laten aanpassen. Sindsdien is het voor de politie 
bij de opname van een aangifte mogelijk de subcategorie ‘antisemitisme’ aan te vinken4. 

                                                  
1 http://www.trouw.nl/tr/nl/4556/Onderwijs/article/detail/3853154/2015/02/17/Twee-op-drie-docenten-zien-moslimdiscriminatie-in-de-

klas.dhtml 
2 Van der Valk, 2014: http://www.mdra.nl/sites/default/files/monitormoslimdiscriminatie.pdf 
3 http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-

bin/showdoc.cgi/action=view/id=233977/type=pdf/Antwoord_registratie_incidenten_moskeeen.pdf 
4 http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/05/20/registratie-discriminatie-toezeggingen-

debat-16-januari-2014-noodklok-om-jodenhaat/lp-v-j-0000005600.pdf 
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Naast aangifte bij de politie, moet het in iedere gemeente mogelijk zijn discriminatieklachten te 
melden bij een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (ADV). Een ADV is per gemeente 
geregeld en heeft als taak onafhankelijke bijstand te verlenen aan personen bij de afwikkeling van
hun klachten en de klachten te registreren5. In Amsterdam betreft dit het Meldpunt Discriminatie 
Regio Amsterdam (MDRA)6.Registratie van dergelijke klachten vindt plaats op basis van de Wet 
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga). Op grond van artikel 2 lid 2 van de Wga moet 
iedere gemeente ook een verordening vaststellen omtrent de inrichting van de gemeentelijke
discriminatievoorziening. In Amsterdam is deze verordening (nog) niet vastgesteld. Wel subsidieert 
Amsterdam sinds jaar en dag de MDRA.   
 
Het formulier dat de minister van Binnenlandse Zaken voor de Wga heeft vastgesteld bevat een 
aantal registratiecategorieën: ras, antisemitisme, handicap, leeftijd, seksuele gerichtheid, geslacht,
arbeidsduur, arbeidscontract, burgerlijke staat, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid
of overig. Voor deze discriminatiegronden wordt de omvang van de problematiek bijgehouden7. Zie 
onderstaande tabel van Regeling registratieformulier antidiscriminatievoorziening.  

 
 
 
 

                                                                                                                                         
5 http://wetten.overheid.nl/BWBR0026168/geldigheidsdatum_07-04-2015 
6 http://www.mdra.nl/ 
7 http://wetten.overheid.nl/BWBR0027116/geldigheidsdatum_24-03-2015 
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Voorstel: 
D66 en VVD willen, net zoals sinds 2014 voor antisemitisme mogelijk is en conform de 
aanbevelingen uit eerder genoemd onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat 
moslimdiscriminatie als aparte subcategorie kan worden geregistreerd, zowel door de politie als bij 
het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.  
 
Juist in deze tijd is het belangrijk dat er zicht is op discriminatieproblematiek. D66 en VVD willen dat
in kaart wordt gebracht wat de omvang van moslimdiscriminatie is, net zoals dat wordt gedaan voor 
andere discrimiatiecategorieën. Doel van deze betere registratie is het effectiever kunnen bestrijden 
van deze specifieke discriminatievorm.  Vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling zijn immers 
grondrechten, die onverkort beschermd dienen te worden door de overheid.  
 
Besluit: 

i. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken de verordening 
antidiscriminatievoorziening in Amsterdam alsnog ter vaststelling aan de gemeenteraad voor 
te leggen; 

ii. in deze verordening op te nemen dat  moslimdiscriminatie als aparte subcategorie 
geregistreerd kan worden bij het MDRA; 

iii. tevens moslimdiscriminatie als discriminatiegrond bij aangifte bij de politie – al op het 
aangifteformulier - op te nemen en aparte registratie dus zodanig mogelijk te maken; 

iv. hierover in gesprek te gaan met de Minister van Veiligheid & Justitie en de Minister van 
Binnelandse Zaken; 

v. hierover terugkoppeling te geven aan de gemeenteraad in het najaar van 2015. 

 
 
 

 
 
 
 

De leden van de Gemeenteraad, 
 

J. M. Paternotte 
R.K. Torn 
D. Timman 


