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1) Juridisch en veldonderzoek naar foutieve verwerking persoonsgegevens. Hiervoor zijn
tientallen personen gesproken die wellicht slachtoffer zijn geweest van onrechtmatige of
foutieve verwerking van de persoonsgegevens door de overheid. Eenmaal op ‘zwarte lijsten’
ervaren slachtoffers diverse problemen in het dagelijks leven.
De verwachting is dat het onderzoek in 2022 wordt afgerond en MRWN een rapport en/of
actieplan zal uitbrengen om dit probleem tegen te gaan.

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

3) 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. De
kennismakingsgesprekken hebben daarnaast als doel het creëren van toekomstige
samenwerkingen.

4) 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.
Door omstandigheden heeft dit onderzoek vertraging opgelopen. De verwachting is dat in
2022 een rapport en/of actieplan wordt uitgebracht om dit probleem tegen te gaan.

5) 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.

6) Evenement: De werkwijze van de NCTV onder de loep in Centrum de Middenweg.
Het evenement is georganiseerd naar aanleiding van de berichtgeving van het NRC
Handelsblad dat een groot aantal moskeeën illegaal zijn bespioneerd met gelden van de
NCTV. Hierbij werd kritisch gekeken naar de invloed van het overheidsbeleid jegens de
islamitische gemeenschap en werden oplossing voor bestaande problematiek besproken.
Aanwezige gasten op de avond: Advocaat Peter Schouten (Schouten Legal), Prof. Thijl Sunier
(Vrije Universiteit), Sheher Khan (gemeenteraadslid DENK Amsterdam), Rafik Dahman
(onderzoeker).

