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1) Organiseren van tientallen kennismakingsgesprekken met (islamitische) organisaties, politici, 

academici en sleutelfiguren uit de samenleving. Hierbij staat de huidige situatie van de 

Nederlandse moslimgemeenschap, de uitdagingen en eventuele oplossingen centraal. 

 

2) Juridische dienstverlening aan (potentiële) slachtoffers van islamofobie en discriminatie. 

 

3) Juridisch en veldonderzoek naar discriminatie van moslims in de financiële wereld. Hierbij 

spelen risicofactoren & algoritmes een centrale rol. Het onderzoek is deels uitgevoerd door 

een strafrechtadvocaat en deels door een academische onderzoeker. Daarnaast is juridische 

dienstverlening geboden aan personen die (hoogstwaarschijnlijk) het slachtoffer zijn van 

discriminatoir beleid van banken. Denk hierbij aan personen die een rekening worden 

geweigerd, continue onderwerp van onderzoek zijn en/of gedreigd worden met het blokkeren 

van een bankrekening. 

De verwachting is dat het onderzoek in 2021 wordt afgerond en MRWN een rapport en/of 

actieplan zal uitbrengen om dit probleem tegen te gaan. 

 

4) Vijf maanden na de oprichting van MRWN, in oktober 2020 heeft de Nationaal Coördinator 

Terrorisme en Veiligheid (NCTV) de stichting opgenomen in Het Dreigingsbeeld Terrorisme 

Nederland 53. Volgens de NCTV zou MRWN onverdraagzaamheid en anti-integratief 

gedachtegoed verspreiden. Hierdoor is het onmogelijk geweest de activiteiten van de 

stichting op de gewenste manier voort te zetten. MRWN is hierdoor gedwongen een deel van 

de activiteiten te staken en zich te verdedigen tegen deze smaad en laster. In dit kader heeft 

de stichting een kortgeding aangespannen tegen de Ministerie van Justitie, die helaas is 

verloren. Op dit moment loopt een hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag.  

Aangezien de NCTV de afgelopen jaren vele islamitische organisaties onterecht heeft 

beschuldigd van ‘terrorisme’ en verwijtbaar handelen moet de aangespannen procedure 

vooral worden gezien als een vorm van verzet tegen het criminaliseren van moslims. MRWN 

hoopt hiermee andere slachtoffers te empoweren: een goed voorbeeld doet tenslotte volgen.  

 

5) Aangifte tegen De Telegraaf voor haat zaaien en discriminatie. De aangifte van 36 pagina’s 

heeft een uitgebreide juridische en academische kader die MRWN ook bij toekomstige 

casussen wil gebruiken. MRWN beschouwt deze aangifte vooral als testcase en wil hiermee 

ervaring op doen voor vergelijkbare casussen in de toekomst. Vooraf is het besluit genomen 

een artikel 12 procedure te starten indien de aangifte wordt geseponeerd.  

6) Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die de rechtspositie van de islamitische 

gemeenschap aantasten geanalyseerd. Een van de doelen hierbij is op den duur als 

kenniscentrum te functioneren, en programma’s te ontwikkelen die een preventieve werking 

hebben.  

 


