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Over SPIOR

SPIOR staat voor Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond en werd opgericht in 1988. Destijds gebeurde 
dat op initiatief van 16 moskeeën in Rotterdam met als doel om de gemeenschappelijke belangen te vertegenwoor-
digen, wat zich toen met name richtte op huisvesting van moskeeën. SPIOR vervulde een intermediaire rol tussen 
moskeeën en gemeente om de situatie te verbeteren. Door de jaren heen heeft de reikwijdte van SPIOR zich verder 
ontwikkeld, zowel qua achterban als qua werkzaamheden. Inmiddels is SPIOR de koepelorganisatie van ruim 66 aan-
gesloten moskeeën en islamitische organisaties in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast heeft SPIOR een scala 
aan activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op de terreinen van onder meer onderwijs, werk, inburgering, maatschap-
pelijke dialoog, discriminatie en emancipatie. Belangenbehartiging en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties is hier 
eveneens onderdeel van. SPIOR doet haar werk als maatschappelijke organisatie, geïnspireerd vanuit de islamitische 
identiteit en vanuit de overtuiging dat het Nederlands burgerschap en het moslim-zijn elkaar niet uitsluiten maar juist 
kunnen versterken.  



Voor u ligt het resultaat van een eerste specifieke monitor over discriminatie op grond van islamofobie 
in de regio Rotterdam-Rijnmond. Iedere vorm van discriminatie, op welke grond dan ook, is niet alleen 
onwenselijk maar ook strafbaar. Dat is in Nederland wettelijk verankerd. Niet alleen in artikel 1 van onze 
Grondwet, maar ook in het Wetboek van Strafrecht. Discriminatie is een probleem van de hele samenle-
ving, niet alleen van degenen die daarmee geconfronteerd worden. Het gaat namelijk om aantasting van 
onze gedeelde waarden, tegen wie het ook gericht is. Wanneer discriminatie niet adequaat wordt aange-
pakt, erodeert dat de zo noodzakelijke samenhang en het vertrouwen in die samenleving. 

Soms is er aanleiding om in te zoomen op een specifieke discriminatiegrond, bijvoorbeeld omdat daar 
nog slechts beperkte informatie over beschikbaar is. Dat is in deze tijd het geval met discriminatie op 
grond van islamofobie. Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, draagt bij aan meer 
inzicht in deze specifieke vorm van discriminatie en levert daarmee aanknopingspunten voor de aanpak 
ervan. 

Omdat discriminatie een zaak is van ons allemaal, is het aanpakken ervan dat ook. Dit onderzoek had dan 
ook niet kunnen worden uitgevoerd zonder de samenwerking met en input van diverse partijen. Om dit 
goed in te bedden werd een begeleidingscommissie ingesteld met vertegenwoordigers uit diverse secto-
ren en organisaties. Op deze plek willen wij alle leden van de begeleidingscommissie dan ook bedanken 
voor hun waardevolle bijdrage aan het project: Han Entzinger (voorzitter, Erasmus Universiteit Rotterdam 
en Fundamental Rights Agency van de EU), Maartje Eigeman (Open Society Foundations), Sana el Fizazi  
(Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid), Natasja Moritz, Nuria Ringe en Yolanda van Zuilekom (Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Huib Schilt (politie Rotterdam), Cyriel Triesscheijn (RADAR1), Guy 
Muller (CIDI2), Loes van der Wees (Openbaar Ministerie Rotterdam) en Corrie Wolfs (Gemeente Rotterdam, 
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling): onze dank voor jullie betrokkenheid, enthousiasme en waarde-
volle inbreng en feedback. Dank voor jullie welwillendheid wanneer wij, soms ad hoc, contact legden om 
te sparren en vooral onze dank voor het onderstrepen van het belang van het onderwerp.

Onze speciale dank gaat uit naar RADAR, als onmisbare samenwerkingspartner in de uitvoering van dit 
project. RADAR heeft niet alleen haar uiterste best gedaan in het oppakken van doorgeleide meldingen, 
maar ook haar expertise beschikbaar gesteld in de opzet van de campagne en de survey onder islamiti-
sche organisaties en in het trainen van de SPIOR-medewerkers. 

Het project ‘Islamofobie in zicht’ is financieel mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van de Open Society 
Foundations, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Gemeente Rotterdam.
  

1 Regionale Anti Discriminatie Actie Raad
2 Centrum voor Informatie en Documentatie Israël
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•	 ‘Islamofobie	in	zicht’	is	een	onderzoeksproject	gericht	op	het	in	kaart	brengen	van	aard	en	omvang	van	
discriminatie op grond van islamofobie in Rotterdam-Rijnmond. 

•	 De	voor	islamofobie	gebruikte	definitie	is:	‘een	wereldbeeld	dat	gebaseerd	is	op	angst	voor	en	afkeer	
van de islam en moslims, wat kan leiden tot uitsluitingspraktijken en discriminatie.’ Dit onderzoek richt 
zich op concreet ervaren discriminatie. 

•	 Het	onderzoek	is	uitgevoerd	in	2015	en	het	eerste	kwartaal	van	2016.	Het	project	omvatte	drie	onder-
delen: een portaalfunctie voor directe meldingen, een campagne ter bewustwording en een survey 
onder islamitische organisaties.

•	 Via	 de	 portaalfunctie	 zijn	 174	 gevalideerde	 meldingen	 van	 discriminatie	 op	 grond	 van	 islamofobie	
geregistreerd.

•	 52%	Van	de	meldingen	heeft	betrekking	op	vijandige	bejegening,	22%	op	ongelijke	behandeling.	Be-
dreiging	en	fysiek	geweld	tegen	personen	maakt	14%	uit	van	de	meldingen.	

•	 42%	Van	de	meldingen	heeft	betrekking	op	incidenten	in	het	publieke	domein:	op	straat	of	in	openbare	
gelegenheden	als	het	openbaar	vervoer	en	winkels.	Incidenten	op	school	en	werk	maken	samen	37%	
van de meldingen uit. 

•	 84%	Van	de	melders	was	tijdens	het	gemelde	incident	herkenbaar	als	moslim,	bijvoorbeeld	door	kledij.	
Het	overgrote	deel	van	de	melders	was	vrouw:	72%.	In	iets	meer	dan	10%	van	de	meldingen	waren	
kinderen direct betrokken of getuige van het incident. 

•	 De	vermeende	daders	zijn	voor	het	grootste	deel	(61%)	man.

•	 In	ruim	een	kwart	van	de	meldingen	zijn	de	(vermeende)	daders	bekenden	van	de	melder,	bijvoorbeeld	
op school of werk, en is de discriminerende behandeling een (dagelijks) terugkerend element. 

•	 In	de	campagne	werden	onder	meer	ruim	550	personen	direct	bereikt	via	voorlichtingsbijeenkomsten,	
tijdens welke ook ervaringen met discriminatie van aanwezigen werden opgehaald. Het overgrote deel 
van de aanwezigen gaf aan ervaringen te hebben met discriminatie op grond van hun islamitische 
identiteit, maar dit niet te melden.

•	 De	 lage	meldingsbereidheid	wordt	vooral	verklaard	door	onbekendheid	met	wat	en	waar	men	kan	
melden en door een sterk gebrek aan vertrouwen in (overheids)instellingen. Er bestaat een breed ge-
dragen perceptie dat het welzijn van moslims niet op dezelfde manier weegt als dat van anderen en 
men verwacht daarom geen gelijke en adequate behandeling. 

Samenvatting
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•	 Binnen	de	survey	zijn	de	ervaringen	van	28	moskeeën,	islamitische	onderwijsinstellingen,	winkels	en	
overige islamitische organisaties onderzocht. 

•	 57%	Van	de	instellingen	heeft	in	de	afgelopen	jaren	te	maken	gehad	met	verbale	of	fysieke	agressie	
richting de organisatie. Dat betreft met name de organisaties die uiterlijk het meest zichtbaar zijn als 
islamitische instelling.

•	 Van	de	instellingen	die	te	maken	hebben	gehad	met	incidenten,	wordt	81%	daar	jaarlijks	mee	gecon-
fronteerd;	61%	daarvan	geeft	aan	ieder	kwartaal	incidenten	mee	te	maken.	

•	 Vernieling	(37%)	en	bedreiging	(33%)	zijn	daarbij	de	meest	voorkomende	verschijningsvormen.	
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1.1 Aanleiding en doel

Discriminatie ondermijnt de cohesie in de samenleving en belemmert individuen in hun ontwikkeling. De 
wetgever heeft dan ook duidelijke bepalingen tegen discriminatie in de wet opgenomen. Sterker nog, het 
eerste artikel van onze Grondwet is het non-discriminatiebeginsel. Ook is discriminatie strafbaar gesteld.3 

Discriminatie tegengaan vergt een brede inzet. Ook SPIOR zet zich in tegen discriminatie, op iedere grond, 
vanuit haar eigen rol en expertise. Daarbij is er specifieke aandacht voor uitsluiting en discriminatie van 
moslims, waarvan wij in ons werk steeds meer signalen krijgen. Met name sinds de aanslagen van 9/11 en 
latere gebeurtenissen, zoals de moord op Theo van Gogh en recent nog de aanslagen op Charlie Hebdo, 
in Parijs en Brussel, ervaren veel moslims een klimaat van angst, wantrouwen, haat en discriminatie je-
gens de islam en moslims. Dit wordt vaak aangeduid met de term ‘islamofobie’. 

Discriminatie op grond van islamofobie heeft directe impact op de levens van velen in Nederland en 
tast daarmee hun vertrouwen in en binding met de samenleving aan. Het is dan ook van groot belang 
een adequate aanpak te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk om goed inzicht te hebben in aard 
en	omvang	van	het	verschijnsel	in	Nederland.	In	2013	heeft	SPIOR	daarom	een	verkennend	onderzoek	
uitgevoerd naar nut, noodzaak en voorwaarden van het monitoren van discriminatie op grond van is-
lamofobie. Hierin werd onder meer geconstateerd dat inzicht in het fenomeen wordt bemoeilijkt door 
onderrapportage en onderregistratie. 

Onderregistratie heeft betrekking op de registratiesystematiek van gemelde discriminatie, waardoor som-
mige gronden of aspecten soms moeilijk te filteren zijn uit de verzamelde gegevens. Dat geldt voor dis-
criminatie op grond van islamofobie bijvoorbeeld omdat hiervoor (tot voor kort) geen aparte categorie 
was,	waardoor	het	‘opging’	in	andere	categorieën.	Onderregistratie	gaat	dus	over	de	systematiek	van	de	
registrerende instantie. Onderrapportage heeft betrekking op de discrepantie tussen het aantal incidenten 
dat daadwerkelijk plaatsheeft en het deel daarvan dat wordt gemeld bij bevoegde instanties. Dit geldt 
ook in het geval van islamofobie: hoewel er duidelijke signalen zijn dat discriminatoire incidenten jegens 
moslims de afgelopen jaren zijn toegenomen, is eveneens bekend dat slechts een klein deel daarvan 
gemeld wordt bij antidiscriminatiebureaus of politie. Onderrapportage gaat dus over het handelen van 
slachtoffers. Beide factoren spelen een rol in de mate van inzicht in aard en omvang van islamofobie in 
Nederland. 

Het project ‘Islamofobie in zicht’ richt zich op het tegengaan van onderrapportage. Binnen het project 
heeft SPIOR de eerste stappen gezet tot het monitoren van discriminatie op grond van islamofobie in 
Rotterdam-Rijnmond. Dit rapport doet verslag van de bevindingen.
  

3 Voor nadere informatie over het wettelijk kader ten aanzien van discriminatie verwijzen we op deze plek kortheidshalve naar 

de toelichting zoals opgenomen in bijlage I van dit rapport. 

Ter introductie: uitgangspunten van het onderzoek

1. TER INTRODUCTIE: UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK

1.
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1.2 Opzet en werkwijze

‘Islamofobie in zicht’ is een onderzoeksproject met als doel beter inzicht te krijgen in discriminatie op 
grond	van	islamofobie	in	de	regio	Rotterdam-Rijnmond.	Het	onderzoek	is	uitgevoerd	in	2015	en	het	eerste	
kwartaal	van	2016.	Daarbij	richt	het	project	zich	zoals	hiervoor	uiteengezet	op	het	tegengaan	van	onder-
rapportage en het in kaart brengen van factoren die onderrapportage in stand houden of bevorderen. 
Hiertoe bestaat het project uit drie onderdelen: een portaalfunctie, een campagne ter bewustwording van 
het belang van melden en een survey onder islamitische organisaties. 

Allereerst heeft SPIOR een portaal-functie op zich genomen: meldingen van discriminatie op basis van is-
lamofobie kunnen direct bij SPIOR worden gedaan. Hierbij is van belang te vermelden dat deze functie is 
ingebed in de bestaande antidiscriminatie infrastructuur (adv’s, politie). De portaalfunctie is bedoeld om 
melden laagdrempeliger te maken. SPIOR geniet bekendheid en vertrouwen binnen de moslim gemeen-
schappen in Rotterdam-Rijnmond. Nagegaan is of die positie een rol kan spelen om de drempel te verla-
gen om melding te doen van ervaren discriminatie. Voor een gedegen registratie van de meldingen is een 
praktische werkinstructie ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar de aanpak van vergelijkbare initiatieven in 
andere Europese landen en is nauw samengewerkt met de regionale anti-discriminatievoorziening (adv) 
RADAR. RADAR heeft tevens een training verzorgd voor de medewerkers van SPIOR zodat zij meldingen 
adequaat kunnen aannemen en registreren. Alle meldingen zijn (afhankelijk van de wens van de melder 
eventueel anoniem) gedeeld met RADAR. Wanneer melders informatie, advies of ondersteuning wilden 
over mogelijke vervolgstappen werden ze daarvoor doorgeleid naar RADAR.4

Ten tweede is er een campagne opgezet onder moslim gemeenschappen ter bevordering van bewustwor-
ding omtrent islamofobie en discriminatie op grond daarvan en vooral ook over het belang van melden. 
Hiertoe is de campagne #MeldIslamofobie ontwikkeld. Deze bestond zowel uit een online als een ‘hard-
copy’ campagne. De campagne is verspreid via website, facebook en twitter, de posters en flyers zijn 
verspreid onder een breed scala aan islamitische organisaties in de regio en tijdens diverse bijeenkom-
sten en gelegenheden uitgedeeld. Ook zijn er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd binnen moslim 
gemeenschappen in Rotterdam-Rijnmond. Tijdens deze bijeenkomsten werd er informatie gegeven over 
islamofobie, waarom melden van incidenten belangrijk is en waar men dit kan doen. Aanwezigen werden 
bovendien uitgenodigd om hun eigen ervaringen met islamofobie te delen. Hierbij werd ingegaan op wat 
men kan doen tegen discriminatie, zodat men weerbaarder is wanneer men het meemaakt.

Tot slot is er een survey	uitgevoerd	onder	moskeeën,	 islamitische	scholen,	winkels	en	overige	organi-
saties met een islamitisch profiel in Rotterdam-Rijnmond. De survey was erop gericht dieper inzicht te 
krijgen in de ervaringen van instellingen met islamofobe incidenten. 

4 Of naar een andere anti-discriminatievoorziening; een klein aantal meldingen kwam uit andere regio’s. RADAR heeft in die 

gevallen bemiddeld om ervoor zorg te dragen dat de meldingen adequaat werden opgepakt door de adv in de betreffende regio.
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Een dergelijk onderzoek is, waar het gaat om islamofobie, niet eerder in Nederland uitgevoerd. Er is bij 
diverse instellingen wel al veel expertise aanwezig als het gaat om het monitoren van specifieke vormen 
van discriminatie. Die expertise is ingebracht in het project door middel van het instellen van een bege-
leidingscommissie met vertegenwoordigers uit de wetenschap, lokale en landelijke overheid, politie en 
OM,	RADAR	(de	regionale	anti-discriminatievoorziening	(adv))	en	CIDI,	dat	ruim	30	jaar	ervaring	heeft	met	
monitoring van antisemitisme in Nederland. De begeleidingscommissie is gedurende het onderzoek vier 
keer bijeen gekomen om de voortgang van het onderzoek te bespreken en haar expertise en ervaringen 
rondom de aanpak van discriminatie in te brengen. Ook buiten deze bijeenkomsten om hebben de leden 
van de commissie belangrijke input geleverd voor het onderzoek.

1.3 Het begrip islamofobie 5 

In	2013,	tijdens	het	onderzoek	naar	nut	en	noodzaak	van	een	monitor	islamofobie,	zijn	wij	tot	de	volgende	
definitie van het begrip islamofobie gekomen, die we ook in onderhavig onderzoek hanteren: 

Islamofobie is een wereldbeeld dat gebaseerd is op angst voor en afkeer van de islam en moslims, wat 
kan leiden tot uitsluitingspraktijken en discriminatie. 

Deze definitie sluit bijna naadloos aan op die van de Runnymede Trust, een Britse denktank, die in 1997 
het rapport ‘Islamophobia: A Challenge for Us All’ publiceerde. Islamofobie als fenomeen heeft uitgaande 
van deze definitie dus zowel betrekking op negatieve gevoelens tegenover de islam en moslims als op 
discriminerende en vijandige handelingen die voortkomen uit deze gevoelens. Er wordt dus onderscheid 
gemaakt	tussen	ideeën	over	islam	en	moslims	enerzijds	en	incidenten	anderzijds.	Discriminerende	han-
delingen	zijn	wettelijk	verboden,	ideeën	niet.	Dit	onderzoek	richt	zich	op	discriminerende	handelingen.	Wij	
spreken dan van discriminatie op grond van islamofobie.

Het is goed om te noemen dat deze definitie niet alleen geldt in vijandige situaties tegenover moslims als 
deze aanwezig zijn, maar ook in discriminerende uitingen wanneer er geen moslims aanwezig zijn. Dat 
geldt bijvoorbeeld wanneer in een gezelschap zonder moslims wordt opgeroepen tot agressie tegen mos-
lims. Het geldt ook wanneer mensen gediscrimineerd worden omdat ze worden aangezien voor moslim 
(bijvoorbeeld op basis van naam of uiterlijk) terwijl ze dat feitelijk niet zijn.6 Dat is bijvoorbeeld het geval 
wanneer een sikh die een tulband draagt, wordt aangezien voor een moslim en daarom op straat wordt 
uitgescholden, met een expliciete verwijzing naar islam. 

5 Voor een uitgebreider behandeling van het begrip, definities en criteria verwijzen wij naar ons rapport ‘Monitoring Islamop-

hobia in the Netherlands: An Explorative Study’ (2013). Daarin onder meer een uitwerking van de inhoud van het begrip van 

Martijn de Koning e.a.. 
6 Met deze aspecten wordt ook rekening gehouden door CIDI bij het registreren van antisemitische incidenten. CIDI spreekt in 

dit verband over ‘joden en vermeende joden’. 

1. TER INTRODUCTIE: UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK
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Islamofobie is een begrip dat veel discussie oproept. Het begrip is in gebruik geraakt door verschillende 
politici	en	academici	in	het	laatste	decennium	van	de	20e	eeuw.	Studies	en	rapporten	over	het	fenomeen	
maken gebruik van verscheidene termen en definities en elke term en definitie roept een andere (kriti-
sche) reactie op. 

Kritiek op de term islamofobie richt zich op beide delen van het begrip. Het eerste punt van kritiek heeft te 
maken met het gebruik van het woord ‘fobie’. ‘Fobie’ komt uit het Grieks en betekent ‘angst’.  Tegenwoordig 
wordt het voornamelijk gebruikt in een medische of psychologische context en refereert dan aan een speci-
fieke en intense vorm van angst. Deze angst is meestal irrationeel. Mensen die aan een fobie lijden, voelen 
de behoefte om de situatie of het object van angst te vermijden, terwijl in het geval van discriminatie op 
grond	van	islamofobie	men	zich	in	feite	direct	richt	tegen	het	object.	Dit	soort	fobieën	wordt	gezien	als	een	
stoornis of ziekte waar mensen voornamelijk zelf onder lijden. Islamofobie daarentegen refereert aan een 
zienswijze en gedrag, wat wordt gezien als een keuze, die ervoor kan zorgen dat anderen lijden. 

Anderen verwerpen deze op etymologie gebaseerde kritiek omdat andere woorden in Europese talen 
ook hun oorsprong hebben in het Grieks of Latijn maar zijn aangepast naar een hedendaagse vorm en 
betekenis. Zij vinden het pathologische gebruik van de term fobie in de medische wetenschap irrelevant 
in deze context. Tegelijkertijd is angst voor de islam en moslims wel degelijk onderdeel van islamofobie. 
Een parallel hiervan kan gevonden worden in de term ‘homofobie’. De letterlijke betekenis van dit woord 
is ‘angst voor hetzelfde’, terwijl het huidige gebruik verwijst naar negatieve uitingen en praktijken ten 
opzichte van homoseksuelen. Het gebruik van een woord in de moderne taal heeft niet alleen te maken 
met de etymologie en de letterlijke betekenis van het woord, maar tevens met de (dominante) betekenis 
die wordt gegeven in de hedendaagse context. Een parallel hiervan zien we bij het begrip ‘antisemitisme’. 
‘Semitisch’ refereert naar Semitische volkeren, waar zowel Joden als Arabieren onder vallen. In het hui-
dige gebruik daarentegen refereert het feitelijk alleen aan haat en vijandige uitingen tegen joden: ‘antise-
mitisme’ wordt internationaal op deze manier gebruikt sinds het einde van de 19e eeuw.

Ten tweede wordt het woord ‘islam’ in het begrip islamofobie bekritiseerd omdat het zou kunnen sug-
gereren dat kritiek op het geloof zelf per definitie verkeerd is. Critici claimen dat het belangrijk is om on-
derscheid te maken tussen legitieme kritiek op een religie en irrationele aversie daarvan en discriminatie 
tegen haar aanhangers. Hoewel sommige uitingen irrationeel of onwenselijk geacht kunnen worden, is 
niet elke negatieve mening over of kritiek op de islam of welke religie dan ook een vorm van discrimina-
tie. Iedereen heeft recht op een eigen mening en wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting 
om deze uit te spreken. Zo is de uitspraak ‘de islam is een achterlijke religie’ niet per se discriminerend 
tegenover mensen. Critici benoemen om die reden de risico’s van het gebruik van de term islamofobie in 
het publieke debat. Zij onderstrepen het belang om onderscheid te maken tussen de islam en moslims. 
Zolang individuele moslims niet gediscrimineerd worden, is het toegestaan om bang te zijn voor de islam 
of de islam te bekritiseren. Om dit onderscheid in de dagelijkse praktijk goed te kunnen maken prefereren 
zij termen zoals ‘discriminatie of haat tegenover moslims’, ‘moslim-discriminatie’, ‘anti-moslim haat’ of 
‘anti-islamisme’ (hoewel de laatste term dezelfde kritiek oproept).
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Hoewel het begrip islamofobie dus niet zelden discussie oproept, is deze term internationaal de meest 
gangbare om een negatieve houding en/of handelingen tegenover de islam en/of moslims aan te duiden. 
Onder meer monitorende instellingen in andere Europese landen gebruiken de term, alsmede diverse 
onderzoeksinstellingen en beleidsmakers. Wij kiezen in dit project daarom voor het gebruik van de term 
islamofobie. Om deze term adequaat te kunnen gebruiken om het fenomeen waar te nemen moeten 
we	onderscheid	maken	 tussen	enerzijds	 ideeën	en	opvattingen	en	anderzijds	concrete	voorvallen	van	
discriminatie	gebaseerd	op	islamofobe	ideeën.	Beide	aspecten	maken	deel	uit	van	het	begrip	en	zijn	aan	
elkaar verbonden, maar ze hebben verschillende (wettelijke) consequenties. Negatieve opvattingen over 
de islam als godsdienst en haar aanhangers, hoe onwenselijk wellicht ook, leiden niet per se tot hande-
lingen van uitsluiting en discriminatie tegen personen en vallen binnen ieders recht op een eigen mening 
en op uiting daarvan. Handelingen van uitsluiting en discriminatie expliciet gericht tegen moslims heb-
ben directe nadelige impact op de levens van mensen en kunnen bovendien strafbaar zijn volgens de 
Nederlandse wet. Dit onderzoek richt zich op concreet ervaren discriminatoire incidenten op grond van 
islamofobie. Het richt zich dus niet op religiekritiek: het doel is het beschermen van mensen.

1.4  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt allereerst een overzicht gegeven van wat al bekend is uit andere bronnen 
over discriminatie op grond van islamofobie in de regio Rotterdam-Rijnmond. De daarop volgende hoofd-
stukken bevatten een weergave van de uitkomsten van de diverse onderdelen van het onderzoek: achter-
eenvolgens de portaal-functie (hoofdstuk 3), de campagne (hoofdstuk 4) en de survey onder instellingen 
(hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 komen we op basis hiervan tot een aantal conclusies en aanbevelingen. 

1. TER INTRODUCTIE: UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK



14 ONDERZOEKSRAPPORT ISLAMOFOBIE IN ZICHT

2.1 Het topje: wat zien we al?

Voordat we overgaan tot de presentatie van de nieuwe feiten en gegevens die dit onderzoek heeft op-
geleverd, biedt dit hoofdstuk eerst een decorschets van wat we op grond van beschikbare bestanden al 
weten	over	de	omvang	van	discriminatie	op	grond	van	islamofobie	in	2015,	waar	mogelijk	toegespitst	op	
de regio Rotterdam-Rijnmond.

RADAR, de anti-discriminatievoorziening (adv) voor vrijwel alle gemeenten in de eenheid Rotterdam, spe-
cificeert bij registratie van meldingen over discriminatie op grond van godsdienst over welke godsdienst 
het	gaat.	Landelijk	kregen	de	adv’s	in	2015	240	meldingen	over	discriminatie	op	grond	van	het	islamiti-
sche	geloof	binnen,	dat	is	72%	van	het	totaal	(399)	van	de	discriminatiezaken	op	grond	van	godsdienst	 
(Dinsbach	et	al.	2016:12)7.	In	de	regio	Rotterdam-Rijnmond	kwamen	er	in	2015	in	totaal	55	meldingen	bin-
nen van discriminatie op grond van godsdienst, waarvan 44 op grond van het islamitische geloof, dat is 
80%	van	het	totaal.	De	meldingen	die	binnenkomen	bij	anti-discriminatievoorzieningen	gaan	vooral	over	
voorvallen op de arbeidsmarkt en in het publieke/politieke debat.   

Bij het ter perse gaan van deze monitor waren de gegevens van de politie-eenheid Rotterdam inzake 
moslimdiscriminatie	nog	niet	gepubliceerd.	Het	rapport	verschijnt	in	de	eerste	helft	van	mei	2016.	Daarin	
is sprake van zowel een absolute als relatieve groei van deze registraties in de politie-eenheid Rotterdam. 
Het	aantal	gevallen	van	discriminatie	van	moslims	in	de	Rotterdamse	politiestatistieken	is	in	2015	verdub-
beld	ten	opzichte	van	2014:		in	het	afgelopen	jaar	waren	er	41	zaken.	Waar	meldingen	van	discriminatie	
in het algemeen gedaald zijn ten opzichte van het voorgaande jaar, is er een stijging waar te nemen van 
discriminatie op grond van islamofobie. 

De Gemeente Rotterdam houdt jaarlijks een omnibusenquête onder een steekproef van enkele duizenden 
Rotterdammers. Op verzoek van RADAR zijn hierin ook enkele vragen over discriminatie opgenomen. De 
gegevens	over	2015	waren	bij	het	ter	perse	gaan	van	dit	rapport	nog	niet	beschikbaar.	In	2014	gaf	22%	
van de ondervraagden aan zich wel eens gediscrimineerd gevoeld te hebben, waarbij ras, nationaliteit en 
godsdienst/levensovertuiging het meest genoemd werden als gronden.8 De gegevens geven geen inzicht 
om welke godsdiensten/levensovertuigingen het daarbij gaat. 

7 Dinsbach et al. (2016). Kerncijfers 2015: Landelijk overzicht van klachten en meldingen over discriminatie, geregistreerd bij de 

antidiscriminatie voorzieningen. Landelijke Vereniging tegen Discriminatie.  
8 Gemeente Rotterdam (2015). Feitenkaart. Rotterdammers over hun stad. Omnibusenquête 2015. Rotterdam: Gemeente 

Rotterdam.

IJsberg in zicht: reeds voorhanden informatie 2.
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Bij	het	landelijk	Meldpunt	Internet	Discriminatie	(MiND)	kwamen	in	2015	652	meldingen	binnen	van	dis-
criminerende	uitingen	op	het	internet	(in	2014:	304).	Bijna	twee	derde	van	de	meldingen	heeft	betrekking	
op	discriminatie	op	social	media,	zoals	Twitter	en	Facebook.	Iets	meer	dan	20%	van	de	meldingen	(145)	
gaat	over	discriminatie	op	grond	van	godsdienst,	een	aanzienlijke	toename	ten	opzichte	van	2014	(27).	
Bijna al deze meldingen zijn gerelateerd aan de islam (142). MiND geeft in zijn jaarverslag aan dat een 
aanzienlijk deel van de uitingen die betrekking hebben op de islam gedaan werden rondom de maat-
schappelijke discussie over vluchtelingen en na de aanslagen in Parijs. Meldingen over antisemitisme 
worden	door	MiND	als	aparte	discriminatiegrond	geregistreerd	(dus	niet	onder	godsdienst).	In	2015	gaat	
het	in	deze	categorie	om	46	meldingen,	in	2014	waren	dat	er	met	31	iets	minder.

2.2 Onder het wateroppervlak: kunnen we meer zien?

Bovenstaande cijfers laten zien dat discriminatie op grond van islamofobie in de categorie discrimina-
tie	op	grond	van	godsdienst	het	overgrote	deel	vormt	in	2015.	Dit	beeld	sluit	aan	bij	de	uitkomsten	van	
onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau naar ervaren discriminatie, waaruit blijkt dat discri-
minatie op grond van godsdienst en levensovertuiging in Nederland vooral wordt ervaren door moslims 
(Andriessen,	Fernee	&	Wittebrood,	2014:76)9. 

Vanuit haar achterban signaleert ook SPIOR al enkele jaren dat Nederlandse moslims steeds vaker slacht-
offer zijn van discriminatoire incidenten. Veel mensen geven zelfs aan regelmatig te maken te hebben met 
vijandige bejegening in het dagelijks leven, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen of op school. 
De meeste slachtoffers geven ook aan hun ervaringen niet te melden bij daarvoor bevoegde instanties, 
zoals politie en antidiscriminatievoorzieningen. Het project ‘islamofobie in zicht’ en daaruit voortvloeiend 
onderhavig rapport is daarom gericht op het verkrijgen van aanvullend inzicht in de aard en omvang van 
discriminatie op grond van islamofobie in de regio Rotterdam-Rijnmond. In de volgende hoofdstukken 
wordt uiteen gezet wat de inzet binnen het kader van dit project aan gegevens heeft opgeleverd. Daaruit 
komt een breder beeld naar voren. 

9 Andriessen, I., Fernee, H. & Wittebrood, K. (2014). Perceived Discrimination in the Netherlands. Den Haag: Sociaal en Cultureel 

Planbureau.

2. IJSBERG IN ZICHT: REEDS VOORHANDEN INFORMATIE 
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3.1 Afbakening

De invulling van de portaalfunctie houdt in dat personen en instellingen ervaringen met discriminatie op 
basis van islamofobie direct bij SPIOR kunnen melden. Alle meldingen van ervaren discriminatie zijn ge-
registreerd. Dit betekent dat niet (juridisch) getoetst is of het werkelijk om discriminatie in strafrechtelijke 
zin ging. 

De gemelde incidenten zijn alle gevalideerd in direct contact met de melder. Daarbij werd op basis van 
een in samenwerking met RADAR ontwikkelde werkinstructie zoveel mogelijk informatie verzameld over 
het incident, de omstandigheden en de vermoedelijke daders. Alle meldingen waarvan het op basis van 
deze validatie aannemelijk is dat het discriminatie op grond van islamofobie betreft, zijn in deze rap-
portage opgenomen. Meldingen die niet gevalideerd konden worden, bijvoorbeeld omdat de melding 
online gedaan was en er daarna geen direct contact met de betrokkene kon worden gelegd, zijn niet ge-
registreerd. Anonieme meldingen zijn dus ook niet geregistreerd. Ook meldingen waarvan het op basis 
van de vergaarde informatie niet aannemelijk is dat er sprake is van discriminatie, zijn niet geregistreerd. 
Een voorbeeld hiervan is een melder die aangeeft ‘vies te zijn aangekeken in de bus door een andere 
passagier’. 

Deel van de opzet van dit onderzoek was dat alle meldingen zijn gedeeld met RADAR. In overleg met 
de melders kon dit eventueel zonder naam en adresgegevens gebeuren (die dus wel altijd bij SPIOR 
bekend zijn). De meeste melders kozen daarvoor. Indien gewenst konden melders informatie, advies of 
ondersteuning krijgen voor (juridische) vervolgstappen naar aanleiding van discriminatoire incidenten. 
Daarvoor werden zij doorgeleid naar de anti-discriminatievoorziening in hun gemeente. Meestal was dit 
RADAR, aangezien het overgrote deel van de meldingen uit Rotterdam-Rijnmond kwam. Enkele meldin-
gen waarbij de melders ondersteuning wensten, kwamen van daarbuiten (onder meer Schoonhoven, 
Eindhoven en Maastricht). Deze zijn met bemiddeling van RADAR doorgeleid naar de adv in de betref-
fende gemeente.  

3.2 Omvang

Tijdens de looptijd van het project zijn in totaal 231 meldingen binnen gekomen bij SPIOR, waarvan 174 
meldingen binnen de hierboven beschreven kaders zijn geregistreerd als meldingen van discriminatie 
op grond van islamofobie. Van de overige gingen 12 meldingen in feite over discriminatie op basis van 
etniciteit. Dat ging dan bijvoorbeeld om discriminatie vanwege een Turkse of Marokkaanse achtergrond. 
Hoewel dit in het spraakgebruik soms min of meer synoniem wordt gesteld aan de islamitische identiteit, 
hebben we hierin een scherp onderscheid gemaakt. Alleen bij een expliciete verwijzing naar de islami-
tische identiteit van het slachtoffer is het geregistreerd als discriminatie op basis van islamofobie. De 
resterende 45 meldingen zijn niet geregistreerd omdat deze niet gevalideerd konden worden dan wel niet 
aannemelijk gemaakt kon worden dat het om discriminatie ging.  

Dieper in de ijsberg: opbrengsten van de portaalfunctie3.
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Figuur 1: Totaal ontvangen meldingen SPIOR, n=231

3.3 Verschijningsvormen

Discriminatie op grond van islamofobie kent verschillende verschijningsvormen. Wij onderscheiden hier 
de volgende: ongelijke behandeling, vijandige bejegening, bedreiging, fysiek geweld (tegen personen) en 
geweld tegen objecten. Deze indeling en de definitie van verschijningsvormen zijn geïnspireerd op door 
RADAR en CIDI gebruikte indelingen. Ze worden hieronder kort toegelicht en geïllustreerd aan de hand 
van binnen dit onderzoek geregistreerde meldingen. Het is goed hierbij op te merken dat, hoewel deze 
verschijningsvormen delicten kunnen zijn volgens de Nederlandse wet, het niet binnen de reikwijdte van 
dit onderzoek viel om de strafbaarheid van de gemelde incidenten te onderzoeken. Alleen in enkele geval-
len hebben melders er alsnog voor gekozen aangifte te doen en/of ondersteuning bij de adv te zoeken om 
de juridische consequenties uit te zoeken. Deze gevallen zijn op het moment van publicatie van dit rapport 
alle nog in behandeling.

Ongelijke behandeling gaat over uitsluiting van diensten en voorzieningen of over belemmeringen rond-
om de toegankelijkheid ervan. Ongelijke behandeling kan enerzijds de toepassing van regels betreffen 
die direct of indirect onderscheid tot gevolg hebben. Anderzijds kunnen handelingen van personeel uit-
sluiting tot gevolg hebben of toegankelijkheid bemoeilijken, zoals weigering bij clubs, afwijzingen op 
sollicitaties en aanhoudingen door politie.

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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‘GEEN BUITENLANDERS, GEEN HOOFDDOEKEN, GEEN MOSLIMS’

N.	 is	een	moslima	van	20	 jaar	van	Pakistaanse	afkomst.	Zij	draagt	een	hoofddoek.	N.	gaat	naar	een	
studentenuitzendbureau om te zoeken naar een geschikte bijbaan. Hier krijgt zij te horen dat het uitzend-
bureau ‘gewoon een opdracht’ heeft gekregen: ‘geen buitenlanders, geen hoofddoeken, geen moslims 
– dus dat doen we ook niet’. Het uitzendbureau geeft aan dat zij deze opdracht volgen. Zouden zij hier 
tegen  ingaan, dan krijgen zij geen opdrachten meer. De medewerker met wie mevrouw N. spreekt, geeft 
vervolgens aan dat hij zich er ook niet prettig bij voelt, maar dat hij er helaas niets aan kan doen.

ONTSLAGEN NA TWEE DAGEN

B. is 17 jaar, moslima van Afghaanse afkomst en draagt een hoofddoek. Sinds enkele weken werkt zij bij 
de broodafdeling van een lokale supermarkt. Voordat ze op sollicitatiegesprek ging, heeft zij gevraagd of 
er mensen met een hoofddoek worden aangenomen bij deze vestiging. Hierop werd bevestigend geant-
woord. Na enkele gesprekken met de direct leidinggevende en de afdelingsmanager is ze aangenomen. 
Op haar tweede werkdag maakt zij kennis met de hoogste leidinggevende van de supermarkt, die haar 
nog niet eerder had gezien wegens vakantie. Tijdens het voorstellen denkt B., afgaand op lichaamstaal, 
een negatieve houding te bespeuren. Na werktijd wordt zij door hem apart genomen en wordt haar te 
kennen gegeven dat hij haar moet ontslaan. Op de vraag naar de reden, krijgt zij geen antwoord. B. 
begrijpt dit niet: ze heeft slechts twee dagen gewerkt en zij kent de leidinggevende pas, dus hij heeft 
haar nauwelijks aan het werk gezien. B. vraagt aan haar leidinggevende of het om haar hoofddoek gaat, 
waarop de man antwoordt dat hij eerlijk moet zijn en dat dit inderdaad het geval is. 

Onder vijandige bejegening vallen gedragingen waarbij sprake is van discriminatoir onderscheid en die 
angst of commotie teweeg kunnen brengen. Dit kunnen ook herhaaldelijke pesterijen zijn bij een persoon 
of een situatie waarbij men het slachtoffer angst aanjaagt. 

“JULLIE PROFEET IS EEN PEDOFIEL”

O. staat bij een tankstation. Een passagier in een andere auto vindt dat zij er te lang over doet. Hij doet 
zijn raampje naar beneden en schreeuwt haar toe: “Jullie profeet is een pedofiel!”.  Tegelijkertijd drukt hij 
enkele keren dreigend het gaspedaal in. 

Ook beledigen en schelden vallen binnen deze categorie. Beledigingen betreffen schriftelijke of monde-
linge, krenkende uitingen of handelingen richting personen of objecten, waarbij gerefereerd wordt aan 
discriminatiegronden (in het geval van islamofobie naar de islam of moslims). Voorbeelden hiervan zijn 
verwijzingen	naar	terroristen	en	Syriëgangers	of	het	aantasten	van	religieuze	symbolen.
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VERSNIPPERDE KORAN

Voor een grote moskee, naast het hek van het terrein, wordt een in kleine stukjes versnipperde koran ge-
vonden.	De	conciërge	is	geschokt	en	voelt	zich,	net	als	andere	betrokkenen	bij	de	moskee,	diep	beledigd.

Onder schelden vallen alle mondelinge en schriftelijke uitingen gericht tegen personen of objecten, waar-
bij gerefereerd wordt aan discriminatiegronden (in het geval van islamofobie naar de islam of moslims) 
en waarbij (gangbare) scheldwoorden gebruikt worden.

“KANKER HOOFDDOEK”

E. zat in de auto en werd van achteren aangereden door een andere auto. De dame die haar aanreed, 
begon uit het niets te schelden: “Wat voor mensen zijn jullie?! Waar hebben jullie je rijbewijs gehaald? 
Kanker hoofddoek. Kijk wat voor hoofddoek je hebt!”

ANONIEME BRIEF: ‘’VUILE MOSLIM’’

F. heeft thuis een anonieme brief ontvangen met de tekst: ‘’vuile moslim’’ en ‘’ga terug naar je eigen 
land’’. Omdat de brief geen postzegel bevatte, vermoedt zij dat de dader deze zelf in haar brievenbus 
heeft gegooid. 

De categorie bedreiging betreft alle mondelinge en schriftelijke uitingen gericht tegen personen of ob-
jecten waarbij gerefereerd wordt aan discriminatiegronden (in het geval van islamofobie naar de islam 
of moslims) en waarbij een persoon of groep angst aan wordt gejaagd voor toekomstige, ergere acties.

MIDDEN OP STRAAT MET DE DOOD BEDREIGD

Mevrouw Z. is een vrouw van middelbare leeftijd van Pakistaanse origine. Zij draagt buitenshuis een ni-
qaab.	Op	een	dag	wordt	ze	aangesproken	door	een	autochtoon	ogende	man	van	in	de	50	op	een	scooter.	
De man zegt ‘vieze dingen’; mevrouw schaamt zich om deze letterlijk te herhalen. Ook zegt hij dat zij haar 
niqaab af moet doen en dat dergelijke kledij niet toegestaan is in Nederland. Mevrouw Z. wil doorlopen, 
maar de man blokkeert haar weg met zijn scooter en zegt tegen haar dat hij haar ‘dood gaat maken’. 
Hierop steekt hij zijn hand in zijn zak. Op dat moment komt er een auto aan, waarop de man vertrekt.  

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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“BINNENKORT HOOG BEZOEK!! VARKENS. ANTI ISLAM. ISLAM IS VALSE EN DUIVELSE RELIGIE”

Vier	moskeeën	in	Rotterdam	hebben	een	dreigbrief	ontvangen.	In	de	brief	is	een	afbeelding	met	haken-
kruis (en adelaar) opgenomen en de tekst ‘Binnenkort hoog bezoek!! Varkens. Anti islam. Islam is valse 
en duivelse religie’.

Afbeelding 1: Dreigbrief zoals bezorgd aan tientallen moskeeën in Nederland, waaronder vier in Rotterdam.

Bij fysiek geweld gaat het om zowel daadwerkelijk geweld naar personen toe als pogingen tot geweld 
waarbij discriminatie een rol speelt als motief of als bijkomend feit. Voorbeelden hiervan zijn slaan en 
schoppen, maar ook het gooien van dingen naar iemand of het hinderlijk, fysiek belagen van iemand en 
het afrukken van iemands hoofddoek.  
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HOND VALT AAN

M., een jonge moslima met hoofddoek, wordt op de manege aangevallen door een hond. Het baasje 
staat er bij maar grijpt niet in. Terwijl zij licht gewond is en onder de schrammen en modder zit, zegt de 
eigenaar van de hond: “Hij kan niet tegen hoofddeksels”. 

EIEREN GOOIEN

Docenten van een islamitische school staan soms op het plein na te praten wanneer zij een vergadering 
hebben na schooltijd. Vaak worden zij dan uitvoerig bekeken door buurtbewoners (vanuit hun ramen) en 
worden zij toegeroepen. Op een avond gooit een van de buurtbewoners eieren naar hen. 

Onder geweld tegen objecten vallen brandstichting, vernieling en bekladding van persoonlijke bezittin-
gen of objecten (zoals gebouwen). In het geval van vernieling gaat het om situaties waarin bewust schade 
is toegebracht aan bezittingen of objecten. Onder bekladding valt ook bekladding van niet-islamitische 
objecten waarbij gerefereerd wordt naar discriminatiegronden, in het geval van islamofobie naar de is-
lam of moslims. 

MOSKEE BEKLAD

Een moskee is beklad met de tekst: “vieze kut mo”. De leus was niet geheel afgemaakt door de dader. Het 
vermoeden is dat hij tijdens het bekladden van de moskee ergens door werd gestoord en is gevlucht. 

ZONNESCHERMEN IN BRAND GESTOKEN

Een islamitische basisschool in Rotterdam heeft geregeld te maken met incidenten. De school weet dat 
buurtbewoners tegen de school zijn om hun islamitische grondslag en ook wie de (vermoedelijke) da-
ders zijn. De zonneschermen zijn in brand gestoken, ruiten worden regelmatig kapot gegooid en vuilnis 
wordt op het schoolplein neer gegooid.  

In figuur 2 zijn de geregistreerde meldingen uitgesplitst naar verschijningsvorm. Een incident kan meer-
dere verschijningsvormen omvatten, bijvoorbeeld wanneer iemand fysiek wordt aangevallen en daarbij 
wordt uitgescholden. Zoals de figuur laat zien betreft meer dan de helft van de meldingen incidenten van 
vijandige	bejegening	(52%).	Moslims	melden	dat	zij	worden	uitgescholden	en	beledigd,	soms	verschei-
dene keren per week in de publieke ruimte of steeds weer door dezelfde persoon op school of werk. 

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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Figuur 2: Geregistreerde meldingen van discriminatie op grond van islamofobie naar verschijningsvorm, n=174

3.4 Maatschappelijke terreinen

Discriminatie op grond van islamofobie doet zich voor op diverse terreinen. SPIOR heeft in de registratie 
een onderscheid gemaakt tussen de volgende terreinen: in de privésfeer (thuis, bij familie, vrienden of bu-
ren), in/bij de moskee of religieuze instelling, op school, op de werkplek, op straat, overig publiek domein, 
in nieuwsberichten, online en tegen de monitorende organisatie (SPIOR). Bij het terrein online gaat het 
om islamofobe uitingen die gericht, tegen de melder persoonlijk, zijn geuit. Overige uitingen vallen onder 
waargenomen discriminatie (zie 3.8). De categorie ‘overig publiek domein’ heeft betrekking op andere 
plaatsen in de openbare ruimte dan op straat, zoals winkels, openbaar vervoer en musea. 
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Maatschappelijke tereinen

Figuur 3: Geregistreerde meldingen van discriminatie op grond van islamofobie naar maatschappelijk terrein, n=174

In grafiek 3 zijn de geregistreerde meldingen uitgesplitst naar maatschappelijk terrein. Te zien is dat de 
meeste	gemelde	incidenten	plaats	hebben	in	het	onderwijs	(24%),	waarbij	de	meldingen	met	name	gaan	
over handelingen door docenten en opleiders of door de school als instituut10. Ook in het publieke do-
mein	en	op	straat	worden	moslims	vaak	slachtoffer	van	discriminatie	(beide	21%).	Opvallend	is	dat	veel	
incidenten plaats hebben in winkels en in het openbaar vervoer. Ook op de arbeidsmarkt ervaren melders 
vaak	discriminatie	(13%).	Op	dit	terrein	gaan	de	geregistreerde	meldingen	vrijwel	altijd	over	incidenten	
van schelden en beledigen door collega’s of over ongelijke behandeling. 

10 Meer informatie over de situatie op scholen is onder meer af te leiden uit het onderzoek van Panteia, in opdracht van de Anne 

Frank Stichting, naar antisemitisme in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek liet zien dat 35% van de docenten getuige was 

van grievende opmerkingen over joden of het bagatelliseren van de Holocaust. Uit het onderzoek bleek ook dat 71% van de 

docenten getuige was van grievende opmerkingen over de islam. In vergelijking met eerder onderzoek was het percentage van 

antisemitisme ongeveer constant gebleven, terwijl het percentage voor islamofobie drastisch was gestegen. (Bouma, S. & de 

Ruig, L. (2015). Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Zoetermeer: Panteia.)

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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Hoewel er naar verhouding weinig discriminatoire incidenten plaats hebben in de privésfeer, bevat deze 
categorie toch opvallende gegevens. Slachtoffers doen melding van discriminatoire uitingen door fa-
milieleden, vrienden en buren. Soms gaat dit over incidenten waarbij de vermoedelijke dader expliciet 
islamofobe opmerkingen heeft gemaakt naar het slachtoffer, maar vaak is het subtieler. Buren die eerst 
goed met elkaar op konden schieten, weigeren bijvoorbeeld na de aanslagen in Brussel elk contact of een 
moslimgezin ontvangt een dreigbrief van een tot dan toe bevriende familie. Dergelijke gebeurtenissen 
laten zien hoe de maatschappelijke polarisatie tot in de huiskamers doordringt. Mensen die elkaar al jaren 
kennen, laten vooroordelen en angst tussen hen in komen. Vaak wordt gesteld dat vooroordelen en uit-
sluiting voornamelijk gestoeld zijn op onbekendheid: onbekend maakt immers onbemind. Voornoemde 
voorbeelden laten echter ook een ander beeld zien. 

Afbeelding 2: Reactie op facebookpagina SPIOR
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3.5 Analyse: wat valt op?

In de geregistreerde meldingen komt wat betreft aard van de discriminatie een aantal opmerkelijke punten 
naar voren, die we hier uitlichten. Opvallend is dat een groot deel van de melders aangeeft verwijzingen 
naar terrorisme	te	horen	te	krijgen.	Ze	worden	bijvoorbeeld	uitgescholden	voor	terrorist	of	Syrië-ganger	
of ‘gevraagd’ of ze van plan zijn een aanslag te gaan plegen of een bom bij zich dragen. Diverse aanslagen 
in	Europa,	opgeëist	door	mensen	met	een	islamitische	achtergrond,	leiden	tot	polarisatie.	De	spanningen	
lopen soms hoog op waarbij moslims, zeker degenen die duidelijk herkenbaar zijn als zodanig door hun 
uiterlijke	verschijning,	steeds	vaker	worden	gezien	als	potentiële	terrorist.	

BUURMAN VERNIELT SCOOTER

O. heeft een scooter. De laatste tijd worden de banden regelmatig lek geprikt, andere scooteronderdelen 
worden kapot getrapt. Om de dader op heterdaad te betrappen, heeft O. de wacht gehouden in een auto 
tegenover de geparkeerde scooter. De dader blijkt een buurman, die hij zijn hele leven al kent. Na hem 
geconfronteerd te hebben, is de politie ingeschakeld. Wanneer de politie komt, noemt de vrouw van de 
buurman	O.	‘’een	Syriëganger’’.	De	buurman	moet	binnenkort	voor	de	rechter	verschijnen.	

Daarbij verwijzen respondenten ook naar de oproep aan moslims om zich te moeten uitspreken tegen ter-
reur gepleegd in naam van de islam. Velen voelen zich hierdoor in een hoek gedreven. Enerzijds vinden zij 
de gebeurtenissen, zoals de aanslagen in Parijs en Brussel, afgrijselijk – net zoals zij alle aanslagen, door 
wie ook gepleegd, veroordelen. Anderzijds vinden zij het pijnlijk zich keer op keer te moeten verantwoor-
den voor daden waar zij niets mee te maken hebben. Het doet hen pijn dat alleen zij om hun mening over 
dergelijke aanslagen worden gevraagd en worden gevraagd om afstand te nemen – door buren, vrienden 
of collega’s. Dit versterkt het gevoel dat ze er niet echt bij horen, niet worden vertrouwd en toch altijd als 
de ‘ander’ gezien blijven worden.   

Dit geldt niet alleen voor onbekenden, maar schrijnend genoeg vaker nog voor bekenden, zoals leerkrach-
ten, buren en collega’s. In iets meer dan een kwart van de meldingen is de dader een bekende. Dit is een 
opmerkelijk gegeven omdat in veel discriminatiegevallen een aanwijsbare dader (en dus een aankno-
pingspunt voor aanpak) ontbreekt. Daar waar discriminatie door onbekenden, bijvoorbeeld op straat of in 
het openbaar vervoer, van tijdelijke (meestal eenmalige) aard is, kenmerkt discriminatie door bekenden 
zich in veel gevallen door een meer constante aard. Zo geeft een melder aan dat hij op zijn werk weke-
lijks slachtoffer wordt van quasi grappige opmerkingen over zijn uiterlijk en bommen, dat hem gevraagd 
wordt of hij al een aanslag aan het voorbereiden is en hem gezegd wordt zijn baard te trimmen omdat hij 
anders zo door kan gaan voor een terrorist. 

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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“GA JE SOMS NAAR DE MOSKEE OM EEN AANSLAG TE PLANNEN OP DE LUCHTHAVEN?”

Dhr A. werkt voor een groot bedrijf op Rotterdam Airport. Vaak wordt hij door collega’s uitgelachen om 
zijn geloof en maken zij beledigende opmerkingen. Tijdens een pauze komt een autochtone collega van 
in	de	20	bij	hem	zitten	en	vraagt:	“Waarom	ben	je	eigenlijk	elke	vrijdag	vrij?	Ga	je	soms	naar	de	moskee	
om een aanslag te plannen op de luchthaven?”. 

‘’ALS JE MET EEN THEEDOEK OP JE KOP WIL LOPEN, DAN MOET JE DAT ZELF WETEN’’

N., een autochtone bekeerlinge, krijgt tijdens een gesprek met een neef te horen: ‘’Als jij met een thee-
doek op je kop wil lopen, dan moet je dat zelf weten’’. En : ‘’Je moet wel achterlijk zijn.”

Naast beledigingen komen ook grove scheldpartijen voor, waarbij gebruik wordt gemaakt van gangbare 
scheldwoorden. Hierbij wordt er vrijwel altijd een koppeling gemaakt naar iemands kledij en mate van 
integratie en is het moslim-zijn voldoende om de agressie van de daders op te wekken. Slachtoffers rap-
porteren dat zij worden uitgescholden voor ‘kankermoslim’ en ‘rotmoslim’, dat hun religieuze kleding 
als ‘achterlijk’ wordt bestempeld en ‘niet in dit land hoort’. De mening dat moslims die zich ‘zo wensen 
te kleden’, waarbij voornamelijk wordt verwezen naar de hoofddoek, niet in Nederland thuis horen lijkt 
steeds vaker uitgesproken te worden. Melders leggen hierbij zelf een link naar het politieke en publieke 
debat over religie in het publieke domein in het algemeen en over islam in het bijzonder als verklaring. 
Zulke ervaringen tasten het zelfvertrouwen van slachtoffers aan. Enkele slachtoffers hebben zelfs, na het 
ervaren van diverse incidenten gericht op hun uiterlijke verschijningsvorm, besloten om hun hoofddoek 
af te doen of anderszins hun kleding aan te passen. Zij voelen zich beknot in hun persoonlijke keuzes door 
deze ervaringen.  

De impact van discriminatie op slachtoffers kan zeer verschillend zijn. Niet alle ervaringen met discrimi-
natie hebben dezelfde betekenis voor betrokkenen. Een ogenschijnlijk klein incident kan een grote impact 
hebben op het veiligheidsgevoel en het welzijn van een slachtoffer. Zo lijken incidenten van vijandige be-
jegening, schelden en beledigen in vergelijking met bijvoorbeeld fysiek geweld ‘soft’, maar zijn zij dat voor 
de slachtoffers niet. Het zijn situaties waarin slachtoffers met harde, luide stem en handgebaren worden 
uitgescholden om wie zij zijn. Zij voelen zich op deze manier aangetast in hun waardigheid. In dergelijke 
situaties ontstaat er een benauwende sfeer en worden slachtoffers bang. 

De omstandigheden waarin het incident plaatsheeft, spelen hierin ook een rol. In vrijwel alle gevallen 
waarbij er omstanders aanwezig waren, greep vrijwel niemand in, nam niemand het op voor het slachtof-
fer. Dit leidt bij veel slachtoffers tot het idee dat er voor moslims in Nederland geen plek is, dat gediscri-
mineerd worden erbij hoort en dat hun gevoelens en waardigheid er niet toe doen. 
Grote impact hebben ook situaties waarbij kinderen betrokken zijn, dan wel als direct doelwit of als ge-
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tuige.	Dit	was	in	20	van	de	geregistreerde	meldingen	het	geval.	Niet	alleen	maken	de	melders	zich	dan	
grote zorgen over de impact op het veiligheidsgevoel en de ontwikkeling van jonge kinderen, maar ook 
wordt het gezien als een veeg teken dat daders geen drempel ervaren om zelfs tegen/in het bijzijn van 
weerloze kinderen hun discriminatoire uitingen te doen. Als dat ze al niet weerhoudt, is de drempel ken-
nelijk erg laag, mogelijk ook om tot erger over te gaan.

‘’JULLIE ZIJN TEVEEL VOOR NEDERLAND, JULLIE ZIJN TEVEEL GEWORDEN’’

F. loopt op straat als zij wordt geroepen door een vrouw in een auto. F. denkt dat zij de weg wil vragen 
en loopt naar de vrouw toe. Daar aangekomen beweert de vrouw dat ze een ‘vieze moslim’ is en dat 
ze uit Nederland moet vertrekken, want: ’’jullie zijn teveel voor Nederland, jullie zijn teveel geworden’’. 

De impact van een belediging of scheldwoord is ook afhankelijk van wie de dader is. Zo kan een scheld-
woord geroepen door een toevallige voorbijganger als minder belastend worden ervaren dan discrimi-
nerende scheldwoorden of beledigingen van collega’s of familieleden. Ook de inhoud speelt hierbij een 
rol. Een voorbeeld betreft een situatie waarin een dame een tirade van scheldwoorden en beledigingen 
over zich heen kreeg, waarbij de dader onder meer zei: “Jullie moslims zijn geen mensen, jullie zijn die-
ren”. Deze uitspraak maakt duidelijk dat het slachtoffer wordt gedehumaniseerd, als niet menselijk wordt 
gezien. Dehumaniseren beperkt de empathie en vergroot het risico op het verleggen van grenzen in het 
gedrag ten opzichte van de ander, omdat niet dezelfde gevoelens worden toegekend aan de ander. De 
dader kan zijn uitingen en daden voor zichzelf rechtvaardigen omdat de ander niet een mens is zoals hij 
zelf. Hoewel gepleegd door een onbekende, maakte de zwaarte van de scheldwoorden en beledigingen de 
situatie uiterst schokkend voor het slachtoffer. In dit specifieke geval vroeg het slachtoffer zich serieus af 
of Nederland haar thuisland nog wel kan zijn en of het voor haar en haar kleinkinderen (die bij het voorval 
aanwezig waren) niet beter was om te emigreren.

‘’IK GA ALLE MOSLIMS DOODMAKEN’’

S., een Nederlandse bekeerlinge gekleed in een chimaar (lange rok en een lange hoofddoek tot op de 
heupen), loopt samen met haar echtgenoot van Turkse origine in het centrum van Rotterdam. Onderweg 
passeren zij een man van in de dertig, die zijn fiets van het slot haalt. Hij roept: ‘’Ga je in een grot wonen 
of zo?’’. Hij stapt op de fiets, rijdt weg en roept hen na: ‘’Ik ga alle moslims doodmaken.’’

Dit gevoel van uitsluiting, het gevoel er niet bij te mogen horen en niet geaccepteerd te worden, leeft bij veel 
melders. Dit stemt overigens overeen met de signalen die SPIOR in het werk binnen de moslim gemeen-
schappen krijgt, ook van veel jongeren. Velen zien zichzelf als Nederlanders, maar geven aan nooit zo te 
worden gezien door anderen. Ook voelen zij zich als multiculturele jongeren met een duidelijk islamitische 
identiteit niet geaccepteerd in de samenleving, onder meer door ervaringen met discriminatie en uitsluiting.
 

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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Ongelijke	behandeling	betreft	bijna	een	kwart	van	de	geregistreerde	meldingen	(22%).	Met	name	 jon-
geren ervaren belemmeringen en uitsluiting rondom de toegankelijkheid van voorzieningen. De meeste 
incidenten over ongelijke behandeling hebben plaats op school of op de arbeidsmarkt, waarbij het zowel 
gaat om wervings- en selectieprocedures als om discriminatoire incidenten op de werkvloer waar col-
lega’s bij betrokken zijn. Voorbeelden zijn anders behandeld worden dan een studiegenootje, niet mogen 
sporten in de sportschool om de hoek en ontslagen worden omdat je klanten zou afschrikken door het 
dragen van een hoofddoek.

LANGE MOUWEN GEDOOGD, TENZIJ MOSLIM

S. loopt stage in een groot ziekenhuis, waar kledingvoorschriften gelden: een uniform met korte mou-
wen. Diverse collega’s dragen echter toch lange mouwen, vanwege de kou of om andere, persoonlijke 
redenen. Dit werd stilzwijgend toegestaan. Wanneer S., die een hoofddoek draagt, besluit om lange 
mouwen te gaan dragen vanuit religieuze overwegingen, worden hier spottende opmerkingen over 
gemaakt door collega’s. Ook krijgt zij van de office manager te horen dat er kledingvoorschriften gelden 
in het ziekenhuis en zij deze niet mag negeren alleen vanwege haar religie.   

In het bijzonder discriminatie door professionals zoals docenten, opleiders, medewerkers bij overheids-
instellingen en politie heeft een grote impact op de slachtoffers. Hier speelt macht een rol: het zijn pro-
fessionals waar de slachtoffers afhankelijk van zijn en juist dit gegeven tast hun vertrouwen in gelijke 
behandeling aan. Dit werkt door in hun vertrouwen in de rechtsstaat en in de mogelijkheden om iets aan 
discriminatie te doen. Vaak geven slachtoffers aan de ervaren discriminatie gelaten te ondergaan, omdat 
zij afhankelijk zijn van de genoemde professionals en het zichzelf niet nog moeilijker willen maken.  

‘’O JA, TIJDENS WERKTIJD MOET JE HOOFDDOEK WEL AF’’

F. solliciteert bij een supermarkt en wordt aangenomen. Nadat een kopie van haar ID is gemaakt en alle 
papieren zijn ingevuld, krijgt ze te horen: ‘’O ja, tijdens werktijd moet je hoofddoek wel af’’.  Wanneer zij 
aangeeft dat dat niet kan, wordt de procedure stopgezet. 

Ongelijke behandeling is voor veel melders een serieuze belemmering in maatschappelijke participatie. 
Men wordt bijvoorbeeld keer op keer afgewezen voor een stageplek in verband met het dragen van de 
hoofddoek, terwijl deze stageplek noodzakelijk is voor het behalen van een diploma. Deze vormen van 
uitsluiting hebben een negatieve invloed op het algemeen welbevinden van personen, in lichamelijk, 
geestelijk en sociaal opzicht. Melders geven aan minder tevreden te zijn met het eigen leven omdat zij 
het gevoel hebben niet verder te komen en de doelen die zij nastreven niet te kunnen behalen, onder 
meer door genoemde uitsluitingsmechanismen. Discriminatie waarbij men belemmerd wordt in de ei-
gen ontwikkeling en in het volwaardig deelnemen aan de maatschappij, met name op school en op de 
arbeidsmarkt, wordt door slachtoffers dan ook als een zeer ernstig probleem gezien. Een minder goed 
of zelfs slecht algemeen welbevinden is vervolgens van invloed op het dagelijks functioneren: men kan 
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minder goed omgaan met stress, is minder productief en raakt sociaal geïsoleerder. Diverse slachtoffers, 
met name zij die met enige regelmaat te maken krijgen met ongelijke behandeling, geven dan ook aan op 
een gegeven moment maar bij de pakken neer te gaan zitten. Keer op keer voor een gesloten deur komen 
te staan ondermijnt het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Het idee dat voorzieningen niet vrij toegankelijk 
zijn voor moslims ondermijnt daarnaast hun binding met de maatschappij: men zit hier op school, wil hier 
aan het werk, wil een bijdrage leveren aan Nederland maar krijgt het gevoel dit niet te mogen. 

ALLEEN GESCHIKT VOOR ANDERE MOSLIMS?

Een psychologe in opleiding, belijdend moslima met hoofddoek, krijgt van haar begeleider een compli-
mentje: dat ze het zo goed doet en vast en zeker een goede psychologe zal worden. Dan voegt hij hier-
aan	toe:	“Maar,	voor	autochtone	patiënten	zal	je	niks	kunnen	betekenen.	Misschien	wel	voor	Turken	en	
Marokkanen. Of andere moslims. Voor hen zeker.” 

De meeste bedreigingen worden online, via de mail of facebook, gedaan aan het adres van het slachtof-
fer, maar ook brieven per post komen voor. Moslims worden uitgescholden en beledigd waarbij gedreigd 
wordt hen te vermoorden of te vergassen als zij niet ‘vertrekken of integreren’. 

“JOUW DOOD IS EEN ZEGEN VOOR DIT LAND”

K. heeft een youtube kanaal waarop ze regelmatig video’s plaatst en is actief op facebook als activiste 
voor mensenrechten. Scheldpartijen en beledigingen aan haar adres, via privé berichten, zijn dagelijkse 
kost. Deze heeft ze nooit gemeld. Maar nu is ze een aantal keer bedreigd. Dit maakt haar bang. “Negeer 
je eigen dood maar. Jouw dood is een zegen voor dit land, ontmoet me en laat het waarheid worden.” 
En: “Kankermoslim. Het is een eer om jou af te maken.”

 

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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Afbeelding 3: Reactie op youtube kanaal melder

De dreigementen boezemen de slachtoffers angst in: de dader wist hen immers via de gekozen weg te 
vinden en zal hen mogelijk ook weten te vinden indien hij over wil gaan tot actie. Opvallend hierin is dat 
in veel gevallen de dreigementen direct te herleiden zijn naar de daders: mails worden ondertekend met 
voor- en achternaam en op facebookprofielen van de daders zijn de algemene gegevens te vinden. Men 
heeft kennelijk het idee alles te kunnen zeggen zonder consequenties. In zekere zin is dit ook het geval: 
want hoewel slachtoffers melding bij SPIOR hebben gemaakt van de ontvangen bedreigingen, kiezen zij 
er in de meeste gevallen voor om geen vervolgstappen te ondernemen. 

Voorjaar	2016	circuleerde	er	een	filmpje	op	internet	van	een	moslimvrouw	met	hoofddoek	die	stond	te	
wachten bij een bushalte en uit het niets werd uitgescholden door een vrouw die langs fietste. Ze schold 
haar uit om haar geloof en maakte verwijzingen naar de aanslagen in Brussel. Toen de moslimvrouw haar 
van repliek diende, fietste de mevrouw naar haar toe en viel haar fysiek aan, waarbij ze haar fiets tegen de 
moslimvrouw aangooide. De reacties op het filmpje waren overweldigend: vele moslims, voornamelijk 
vrouwen, reageerden vol afschuw en deelden tegelijkertijd eigen ervaringen met discriminatoire inciden-
ten, waarvan een deel gepaard ging met geweld. Ervaringen die naar eigen zeggen nergens gemeld zijn 
of waarvan geen aangifte is gedaan. Fysiek geweld, geweld en bedreiging zijn samen goed voor ruim een 
kwart	van	het	totaal	aantal	geregistreerde	meldingen	(26%)	maar	komen,	los	van	elkaar,	relatief	minder	
voor dan vijandige bejegening en ongelijke behandeling. In andere rapportages, zoals van RADAR, ma-
ken deze verschijningsvormen juist het grootste deel uit van de gedane meldingen. Dit doet vermoeden 
dat mensen die de stap maken om bij de adv of de politie te melden, dat pas doen bij de meest verre-
gaande vormen van discriminatie, zoals fysiek geweld. Melders bij SPIOR gaven aan zo aangedaan te zijn 
door de situatie dat zij er niet aan herinnerd willen worden door het opnieuw te moeten vertellen. Ook 
speelt angst voor represailles van de dader(s) een rol. 
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Fysiek geweld ondermijnt het veiligheidsgevoel van een persoon ingrijpend: het slachtoffer wordt in zijn 
persoonlijke vrijheid en veiligheid aangetast. Melders van fysiek geweld geven aan vaak last te hebben van 
angstgevoelens en emotionele schommelingen. Uit hun verhalen blijkt dat individuen die slachtoffer zijn 
van (heftige) geweldsincidenten, hier vaak over een  langere periode last van houden. In sommige geval-
len zijn de angstgevoelens zo sterk dat men niet meer duidelijk herkenbaar als moslim over straat durft. Dit 
geldt voornamelijk voor vrouwen die een hoofddoek of andere, als islamitisch herkenbare, kledij dragen. 

“HET IS ALLEMAAL JULLIE SCHULD”

Twee	dagen	na	de	aanslagen	in	Parijs	in	november	2015	staat	Z.	bij	de	tramhalte.	Het	valt	haar	op	dat	ze	
wordt aangestaard door een mevrouw. Z. besluit er geen aandacht aan te schenken, totdat ze een harde 
duw tegen haar schouder krijgt. Op haar geschokte reactie en vraag waarom mevrouw dit doet, krijgt ze 
als antwoord: “Je weet waarom ik dit doe, het is allemaal jullie schuld. Al de ellende die is gebeurd op 
de wereld komt door jullie. Jij draagt een hoofddoek en je representeert de islam.”

 
Bedreigingen en andere acties tegen gebedshuizen hebben een groot effect op het veiligheidsgevoel van 
moslims. Islamitische gebedshuizen worden door hen gezien als een plaats van bezinning, een plaats van 
rust. Deze rust wordt verstoord door dreiging van buitenaf, welke steeds ernstigere vormen lijkt aan te 
nemen.	Moskeeën	en	andere	islamitische	instellingen	behoren	tot	de	meest	zichtbare	symbolen	van	de	
islam in Nederland. Het overgrote deel van de door SPIOR geregistreerde meldingen van geweld gaan 
over geweld gericht tegen objecten die duidelijk herkenbaar zijn als islamitisch. 

Moskeeën	en	andere	islamitische	organisaties	zijn	regelmatig	doelwit	van	geweld:	bekladdingen,	vernie-
lingen	en	brandstichting.	Naar	zeggen	van	de	moskeeën	komt	het	steeds	vaker	voor.	Veel	besturen	kiezen	
ervoor niet te veel aandacht te schenken aan dergelijke gebeurtenissen: als een dergelijk incident (in de 
media)	aandacht	krijgt,	brengt	het	anderen	wellicht	op	ideeën,	is	de	gedachte.	Ook	islamitische	scholen	
hebben het zwaar te verduren. Sommige scholen zijn op zo’n reguliere basis mikpunt van pesterijen en 
vernielingen dat het voor hen bijna is gaan behoren tot de dagelijkse routine. Ruiten die kapot worden 
gegooid, vuilnis dat achter wordt gelaten op het schoolpijn, de brievenbus die in brand wordt gestoken, 
op maandagochtend merken dat alle ruiten van de schoolbus zijn ingegooid of dat de buitenmuren van 
de school met verf zijn ondergegooid. Scholen kiezen er vaak voor de boel snel op te ruimen, voordat de 
kinderen en hun ouders arriveren, om zo weinig mogelijk commotie te veroorzaken en snel maar weer 
over te gaan tot de orde van de dag. Toch krijgen kinderen en hun ouders er iets van mee. Dit zorgt voor 
verwarring en angst. Ouders vragen of de scholen extra beveiligd worden en of hun kinderen nog wel 
onbezorgd kind kunnen zijn. 

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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3.6 Profielen van melders en vermoedelijke daders

De herkenbaarheid als moslim door uiterlijke kenmerken blijkt een belangrijke factor te zijn in discrimi-
natoire	 incidenten.	 In	 totaal	 84%	van	de	slachtoffers	was	 tijdens	het	 incident	duidelijk	herkenbaar	als	
moslim, met name door het dragen van een hoofddoek of andere islamitische kledij. Het is dan ook niet 
vreemd	dat	in	het	overgrote	deel	van	de	geregistreerde	meldingen	het	slachtoffer	een	vrouw	is:	72%.11  

Vrijwel alle vrouwelijke slachtoffers droegen een hoofddoek of andere vorm van bedekking, zoals een chi-
maar of niqaab. In enkele gevallen was het slachtoffer niet zozeer uiterlijk duidelijk herkenbaar als moslim 
maar werd zij gediscrimineerd door bekenden. Hoewel het hoge aandeel vrouwen onder de slachtoffers 
dus enerzijds verklaarbaar is vanwege de zichtbaarheid, is het anderzijds opmerkelijk, met name waar het 
geweld betreft. In het algemeen blijkt namelijk de drempel tot geweld jegens vrouwen hoger te zijn dan 
jegens en tussen mannen. In dat licht is het opvallend te noemen dat in het geval van discriminatie op 
grond van islamofobie zo vaak vrouwen het slachtoffer zijn. De uiterlijke zichtbaarheid is overigens een 
element	dat	moskeeën	als	objecten	ook	hebben.	Vrouwen	met	hoofddoek	en	moskeeën	zijn	herkenbare	
symbolen van de islam en worden daardoor makkelijker mikpunt van agressie. 

Er is een vrij gelijkelijke verdeling van leeftijden onder de melders. Wel geven melders zelf aan dat zij 
weliswaar mondig genoeg zijn om te melden, maar dat zij in hun omgeving mensen zien die ook discri-
minatie meemaken, maar daar minder weerbaar in zijn. Met name ouderen die de Nederlandse taal niet 
of nauwelijks beheersen en kinderen worden hierbij genoemd. 

Melders zijn ook gevraagd naar informatie over de dader, voor zover bekend, of naar een omschrijving 
van algemene kenmerken van de persoon in kwestie. Bij een deel van de slachtoffers zijn deze gegevens 
onbekend: de dader is anoniem of er kan geen inschatting worden gemaakt (bijvoorbeeld bij online inci-
denten). Dit deel is daarom buiten beschouwing gelaten. Uit de gegevens die wij wel tot onze beschikking 
hebben,	blijkt	dat	de	vermeende	dader	van	discriminatie	meestal	een	man	is	(61%)	en	autochtoon	(73%).	
In	27%	van	de	gevallen	wordt	de	vermeende	dader	beschreven	als	‘allochtoon’,	bijvoorbeeld	op	basis	van	
huidskleur.  

11 In deze paragraaf zijn de meldingen van geweld tegen objecten niet meegeteld, omdat daar immers geen sprake is van een 

profiel van een individu als slachtoffer. 
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3.7 Meldingsbereidheid

Uit onderzoek blijkt dat veel slachtoffers van discriminatie de ervaren incidenten nergens melden en 
er geen aangifte van doen. Dit beeld wordt bevestigd bij navraag onder melders binnen dit onderzoek. 
Van	de	174	geregistreerde	meldingen	geven	110	melders	aan	eerder	incidenten	te	hebben	meegemaakt.	
44Van hen hebben toen een melding of aangifte gedaan. Hierbij dient als kanttekening geplaatst te wor-
den dat vrijwel alle aangiftes zijn gedaan omdat het ging om vernieling, brandstichting of bekladding van 
objecten en een aangifte nodig was voor de verzekering. 

Van de meldingen die nu bij SPIOR werden gedaan, gaf het overgrote deel aan alleen in te stemmen 
met het delen van de meldingen met RADAR als dat geanonimiseerd gebeurde. In 6 gevallen werden de 
melders op verzoek doorgeleid naar RADAR (of een andere anti-discriminatievoorziening, wanneer het 
in een andere regio speelde), voor ondersteuning bij het zetten van vervolgstappen. Ook hebben enkele 
slachtoffers aangifte gedaan. Deze zaken zijn op het moment van het verschijnen van dit rapport alle nog 
in behandeling, daarom valt nog niet te zeggen wat ze voor vervolg hebben gekregen. 

Bij melders is ook gevraagd naar redenen om eerder geen melding te doen. De daarbij genoemde re-
denen stemmen overeen met die genoemd zijn tijdens voorlichtingsbijeenkomsten; dit wordt in het vol-
gende hoofdstuk behandeld (4.3).

3.8 Waargenomen discriminatie: een indicatie van online realiteit

Naast	de	174	genoemde	meldingen	van	eigen	ervaringen,	kwamen	nog	eens	290	meldingen	binnen	van	
waargenomen discriminatie: discriminatoire uitingen die niet specifiek gericht zijn op de melder per-
soonlijk. Vrijwel al deze meldingen betreffen uitingen op facebook. In diverse facebookgroepen (zoals 
‘Anti-islam Nederland’, Pegida Nederland, PVV Vriendenclub) worden vrij stelselmatig opmerkingen ge-
plaatst met een islamofoob karakter. Ook op meer algemene pagina’s, vaak in discussies over o.a. het 
vluchtelingenbeleid of criminaliteit, worden islamofobe uitingen gedaan. Alle uitingen van islamofobie 
met betrekking tot waargenomen discriminatie betroffen bedreiging, belediging of schelden. Vaak was dit 
in het algemeen, gericht op alle moslims (in Nederland), soms ook op een specifiek persoon, bijvoorbeeld 
wanneer een dader in discussie was met een ander facebook-lid. 

Enkele vrijwilligers hebben zich gedurende het project ingezet om een deel van deze uitingen boven 
water te krijgen. Het grootste deel van de meldingen van waargenomen discriminatie zijn afkomstig uit 
deze screening. Omdat dit een andere benaderingswijze is, zijn deze niet meegeteld in de geregistreerde 
meldingen. Het stelselmatig screenen van islamofobie op onder meer sociale media zou ongetwijfeld een 
omvangrijker beeld laten zien. Dit viel buiten het bestek van dit onderzoek. Deze beperkte observatie geeft 
een indicatie dat ook bij online uitingen nog maar het topje van de ijsberg in beeld is. 

3. DIEPER IN DE IJSBERG: OPBRENGSTEN VAN DE PORTAALFUNCTIE
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Afbeelding 4:  Voorbeeld van waargenomen discriminatie op facebook

Afbeelding 5:  Voorbeeld van waargenomen discriminatie op facebook
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4.1 Opzet

Zoals al eerder opgemerkt, blijkt uit onderzoek en uit signalen van SPIOR in haar werkzaamheden dat 
de weerbaarheid tegen discriminatie onder moslims zeer laag is. Incidenten worden slechts zeer zelden 
gemeld, men ‘negeert’ voorvallen tot het punt waarop het meemaken van discriminatie als ‘normaal’ of 
iets vanzelfsprekends wordt gezien. Om kennis over wat men kan melden, waar dat kan en het besef over 
het belang ervan te vergroten is als onderdeel van het project ‘Islamofobie in zicht’ ook geïnvesteerd in 
de campagne ‘#MeldIslamofobie’. 

Voor deze campagne is materiaal ontwikkeld voor zowel online uitingen als papieren versies (zie bijlage 
II). De flyers en posters zijn verspreid onder de bij SPIOR aangesloten organisaties en overige islamitische 
instellingen	in	Rotterdam-Rijnmond.	Dit	gebeurde	onder	meer	tijdens	flyeracties	bij	diverse	moskeeën	
na het vrijdaggebed en tijdens overige activiteiten van SPIOR. De campagne is daarnaast digitaal breed 
verspreid onder de achterban en via eigen media (website, facebook, twitter). 

Als	onderdeel	van	de	campagne	zijn	bovendien	voorlichtingsbijeenkomsten	gehouden	bij	moskeeën	en	
andere islamitische organisaties. In totaal zijn 28 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, voor ruim 
550	deelnemers.	De	bijeenkomsten	bestonden	uit	voorlichting	over	het	fenomeen	islamofobie,	waarom	
melden van discriminatoire incidenten belangrijk is en waar dit gedaan kan worden. Ook kregen aanwezi-
gen de kans om hun eigen ervaringen met islamofobie te delen: wat hebben zij zoal meegemaakt en hoe 
hebben zij in de desbetreffende situatie gereageerd? Alle voorlichtingsbijeenkomsten zijn gehouden bij 
Rotterdamse organisaties. Bij sommige van deze organisaties waren ook bezoekers uit andere gemeen-
ten aanwezig. 

4.2 Uitkomsten

Opvallend is dat in eerste instantie, aan het begin van de bijeenkomst, vele aanwezigen aangaven geen er-
varingen met discriminatie te hebben. Gaandeweg de voorlichting, naarmate zij beter inzicht kregen in de 
verschijningsvormen van discriminatie, veranderde dit. Dit heeft, blijkens de gesprekken tijdens de bijeen-
komsten, twee verklaringen. Enerzijds denkt men in eerste instantie vooral aan de zwaarste uitingsvormen 
van discriminatie, zoals geweld, en staat men er niet bij stil dat bijvoorbeeld schelden en beledigen ook 
daaronder kunnen vallen (afhankelijk van de inhoud). Anderzijds wil men discriminatie (onbewust) liever 
niet op zichzelf betrekken: het geeft immers een gevoel van uitsluiting, van niet geaccepteerd worden. 

Eenmaal in gesprek over ervaringen kwam uiteindelijk naar voren dat in alle groepen vrijwel alle aanwe-
zigen ervaringen hebben met discriminatie op grond van islamofobie. Sommigen enkele keren per jaar, 
anderen zelfs enkele keren per maand. De incidenten die men heeft meegemaakt lopen uiteen van scheld-
partijen tot fysieke aanvallen. Niet alleen door onbekende voorbijgangers, maar vaker nog door beken-
den, bijvoorbeeld op school en op de werkvloer. Ook hier kwam naar voren dat voornamelijk vrouwen die 
duidelijk herkenbaar zijn als moslima, bijvoorbeeld door het dragen van een hoofddoek en lange kledij of 
een niqaab, hiermee geconfronteerd worden. Tijdens de bijeenkomsten werden daarnaast ook verhalen 
gedeeld over kinderen die al te maken krijgen met uitsluiting door andere kinderen. 

#MeldIslamofobie: opbrengsten van de campagne

4. #MELDISLAMOFOBIE: OPBRENGSTEN VAN DE CAMPAGNE

4.
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 “WIJ GAAN NIET MET EEN MOSLIM SPELEN” 12

M. was vorig jaar als hulpmoeder mee op schoolreisje met de klas van haar kind. In het park was een 
groepje autochtone kinderen met elkaar aan het spelen. Haar  zoon wilde samen met hen spelen, maar 
de kinderen weigerden: “Wij gaan niet met een moslim spelen.”

Tijdens de voorlichtingen kwam ontzettend veel naar boven. Enkele deelnemers durfden naar aanleiding 
van de voorlichtingen alsnog melding te doen, maar voor het overgrote gedeelte bleef het bij het vertellen 
van het verhaal tijdens de bijeenkomst. 

“HET IS TOCH MAAR EEN VROUW MET HOOFDDOEK” 

A. en haar zus liepen op straat. Ze staken over en de zus van A. werd daarbij, op het zebrapad, aangere-
den door een auto. De bestuurder was aan de telefoon en zei tegen de persoon aan de andere kant van 
de lijn: “Niets aan de hand joh, het is toch maar een vrouw met hoofddoek.”

Naast de ervaringen met incidenten die expliciet discriminatoir zijn, vertelden aanwezigen ook over situ-
aties waarin zij zich gediscrimineerd voelden, maar zij niet precies de vinger konden leggen op hetgeen 
is gebeurd. Hierbij gaat het over situaties waarin men zich gediscrimineerd of achtergesteld voelde door 
subtiele gebeurtenissen en gevoed vanuit negatieve ervaringen in alledaagse ontmoetingen en interac-
ties. Soms ontstaan deze gevoelens door non-verbale communicatie of een algemene, negatieve bejege-
ning door individuen of instellingen: rare blikken die men toegeworpen krijgt, schampere lachjes wanneer 
men uitlegt halal te willen eten, passagiers in de trein die liever niet naast je gaan zitten, medewerkers 
van instanties die op een harde of denigrerende toon tegen je spreken. Het zijn situaties waarin niet spe-
cifiek naar religie wordt verwezen, maar waarin men wel anders wordt behandeld en waarvan men een 
ongemakkelijk of slecht gevoel krijgt. Gevoelens van discriminatie kunnen ook ontstaan wanneer men 
zichzelf constant moet verdedigen over terrorisme of dagelijks grapjes te horen krijgt op de werkvloer 
die maar net door de beugel kunnen. Bijvoorbeeld over islamitische kleding of als je enthousiast wordt 
uitgenodigd op een sollicitatiegesprek, daar de vraag krijgt of de hoofddoek misschien af kan en uitein-
delijk toch niet aangenomen wordt. Deze gevoelens worden versterkt door negatieve beeldvorming over 
moslims en de islamitische wereld in de media en is sterker onder de mensen die vaker slachtoffer zijn 
geweest van discriminatie. Zij voelen zich vaak belachelijk gemaakt om hun islamitische identiteit, niet 
geaccepteerd om wie zij zijn en daarom steeds vaker niet thuis in Nederland. 

12 De casus die in dit hoofdstuk worden aangehaald zijn genoemd in de voorlichtingsbijeenkomsten en vallen buiten de geregi-

streerde meldingen uit het vorige hoofdstuk. 
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PINKASSA!

S. geeft aan dat zij heel vaak anders behandeld wordt dan de mensen om haar heen. Zij denkt dat dit komt 
door haar uiterlijk: ouder, met een hoofddoek en lange kleren. Als zij in de rij in de supermarkt staat bij een 
pinkassa en nog niet aan de beurt is, wordt er steevast, op een rare toon en keihard over de andere klanten 
heen, langzaam pratend tegen haar gezegd: “Mevrouw, u staat hier bij een PINkassa.”. Alsof  zij niet weet 
in wat voor rij zij staat en alsof ze niet zou kunnen pinnen. Tegen andere klanten wordt zoiets niet gezegd.

4.3 Meldingsbereidheid

Tijdens de bijeenkomsten is expliciet stilgestaan bij beweegredenen van deelnemers om wel of geen mel-
ding te doen van ervaringen met discriminatie. Van het overgrote deel van de gedeelde incidenten is nooit 
melding gedaan, niet bij een anti-discriminatievoorziening en niet bij de politie. Tijdens de bijeenkomsten 
werden de aanwezigen aangemoedigd om incidenten te melden. Velen van hen schroomden echter dit te 
doen, zelfs wanneer zij het belang van melden erkenden. De meest genoemde redenen om geen melding 
te doen, zijn: 
•	 onbekendheid	met	wat	men	kan	melden	(er	wordt	bijvoorbeeld	alleen	aan	fysiek	geweld	gedacht,	maar	 
 niet zozeer aan vijandige bejegening of ongelijke behandeling)
•	 onbekendheid	met	waar	men	kan	melden	en,	hieraan	gekoppeld,	onbekendheid	met	het	verschil	tus- 
 sen melding bij een anti-discriminatievoorziening en aangifte bij de politie
•	 het	idee	dat	het	toch	geen	zin	heeft	om	melding	te	doen,	omdat	de	dader	niet	gevonden	kan	worden
•	 gebrek	aan	vertrouwen	in	reguliere	instanties	en	overheid:	men	denkt	dat	zijn	verhaal	niet	serieus	zal	 
 worden genomen, eraan zal worden getwijfeld of in ieder geval er niets mee gedaan zal worden
•	 angst	voor	negatieve	consequenties	door	melding	doen,	wanneer	de	dader	erachter	komt	–	dan	wel	in	 
 de sfeer van (fysieke) represailles, maar vaker nog angst voor consequenties op bijvoorbeeld school of  
 op het werk, waar men een zekere afhankelijkheid heeft van de dader(s) 
•	 men	associeert	melden	met	slachtofferschap	en	wil	geen	slachtoffer	zijn
•	 angst	voor	het	ophalen	van	nare	herinneringen,	het	‘herbeleven’

Het gebrek aan vertrouwen in het overheidsapparaat (en algemene instellingen) is een zeer veel gehoorde 
reden. Men is van mening dat er toch niets met hun ervaringen gedaan zal worden. Men veronderstelt 
ook dat het rapport door SPIOR uiteindelijk toch niet serieus wordt genomen door overheid, politiek en 
politie. De opvatting leeft sterk dat er met twee maten wordt gemeten en dat het welzijn van moslims 
gewoonweg niet belangrijk wordt gevonden. Verhalen van slachtoffers die wel aangifte deden bij de po-
litie en hier niet naar verwachting zijn geholpen (die onder meer verspreid worden via sociale media) 
bevestigen voor hen dit beeld. Veel slachtoffers melden niet omdat zij gewend zijn aan het meemaken van 
discriminatie op grond van islamofobie. Men is het in feite ‘normaal’ gaan vinden. Zo gaf een slachtof-
fer aan: ‘Daar is geen beginnen aan. Als ik alle incidenten moet gaan melden kan ik net zo goed voor het 
antidiscriminatiebureau of het politiebureau gaan slapen.’

4. #MELD ISLAMOFOBIE: OPBRENGSTEN VAN DE CAMPAGNE
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5.1 Opzet

De	regio	Rotterdam-Rijnmond	telt	tientallen	moskeeën,	islamitische	scholen	en	overige	islamitische	or-
ganisaties. Ook islamitische slagerijen, supermarkten en boekhandels maken deel uit van het straatbeeld. 
Als herkenbare symbolen van de aanwezigheid van de islam in Nederland krijgen ook deze instellingen te 
maken met uitingen van islamofobie, zoals al naar voren kwam bij de geregistreerde meldingen. In aan-
vulling	op	de	registratie	en	analyse	van	deze	meldingen	voerde	SPIOR	een	survey	uit	onder	28	moskeeën,	
islamitische onderwijsinstellingen, winkels en overige organisaties (zie bijlage III), om een dieper inzicht 
te krijgen in de frequentie en de vormen van islamofobie waarmee deze instellingen in de afgelopen jaren 
te maken hebben gekregen en eveneens hoe zij daarmee omgaan. De survey werd op locatie bij de betref-
fende	instellingen	afgenomen,	zodat	de	respons	100%	bedroeg.

5.2 Omvang 

Meer	dan	de	helft	van	de	bevraagde	organisaties	is	in	de	afgelopen	10	jaar	mikpunt	geweest	van	verbale	
of	fysieke	agressie	(57%).	De	organisaties	die	aangeven	nooit	iets	meegemaakt	te	hebben	zijn	voor	het	
overgrote deel organisaties die vanaf de buitenkant niet direct herkenbaar zijn als islamitische organisa-
ties	(71%),	zoals	stichtingen	die	zijn	ondergebracht	in	oude,	bestaande	panden.	Van	de	organisaties	die	
wel	incidenten	hebben	meegemaakt,	maakt	81%	tenminste	jaarlijks	incidenten	mee.	Voor	61%	daarvan	
geldt dat het gemiddeld eens in de drie maanden wel doelwit is van discriminatoire incidenten. Op de 
vraag wanneer men als organisatie de laatste keer te maken heeft gehad met verbale of fysieke agressie, 
bleek	ruim	een	derde	op	het	moment	van	bevraging	in	de	afgelopen	maand	doelwit	te	zijn	geweest	(37%)	
en	de	helft	in	het	laatste	halfjaar	(50%)	(zie	figuur	4).	Het	zou	in	dit	verband	nuttig	zijn	nader	onderzoek	te	
doen naar het verband tussen zogenoemde ‘trigger events’ en dit soort agressie. Dat viel echter buiten 
het bestek van dit onderzoek. 

De frequentie verschilt: bij de ene organisatie gaat het over enkele incidenten verspreid over een langere 
periode, terwijl het bij de andere organisatie gaat over een reeks van incidenten die elkaar in rap tempo 
opvolgen. Zo vertelt een organisatie dat er op een gegeven moment vrijwel elke dag ruiten van het ge-
bouw werden ingegooid. Waren de ruiten weer gemaakt, dan was het bijna direct daarna weer prijs.   

 

Mikpunt van agressie: opbrengsten survey5.
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Laatste keer incident

Figuur 4: Laatste keer incidenten bij respondenten survey

5. MIKPUNT VAN AGRESSIE: OPBRENGSTEN SURVEY
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Verschijningsvormen

5.3 Verschijningsvormen

Als	verschijningsvormen	van	islamofobie	tegen	instellingen	hebben	we	de	volgende	categorieën	onder-
scheiden: bedreigingen (per brief, mail of telefoon), agressie tegen personeel of bezoekers, vernieling 
(waaronder ook brandstichting en bekladding) en het deponeren van delen van varkens. Binnen de ca-
tegorie ‘overig’ vallen bijvoorbeeld incidenten waarbij een moskee werd bezet door actievoerders of het 
ophangen van spandoeken door tegenstanders op een object. 
 
In	figuur	5	is	te	zien	dat	de	meest	voorkomende	incidenten	vormen	van	vernieling	(37%),	zoals	brandstich-
ting,	bekladding	of	het	ingooien	van	ruiten,	en	bedreigingen	(33%)	betreffen.			

Figuur 5: Verschijningsvormen van agressie bij respondenten survey
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Afbeelding 6: Dreigmail aan onderwijsinstelling

Niet alleen het gebouw, ook personeel is doelwit van agressie: zij worden uitgescholden of bedreigd of 
krijgen eieren of vuil naar het hoofd gegooid. Ook bezoekers van de organisaties, zoals ouders die hun 
kinderen van school komen ophalen, krijgen hiermee te maken. Ook kinderen zelf krijgen daar direct mee 
te maken.

GEVAARLIJKE MANOEUVRE BIJ ISLAMITISCHE SCHOOL

Wanneer de school uitgaat, is er vaak een hele lange rij met auto’s. Een vrouw in een auto maakte een 
hele rare manoeuvre en haalde andere auto’s in op een gevaarlijke manier. Een grote groep kinderen 
met een leerkracht erbij kwam zo in een gevaarlijke situatie terecht. De vrouw is aangesproken door 
een vader die dit zag. Hij zei: “Beseft u niet dat u een kind kan aanrijden zo?”. De vrouw zei: “Nou en?!”. 
De man vroeg toen of dit soms te maken heeft met het feit dat dit een islamitische school is. De vrouw 
knikte vervolgens boos en reed weg. 

5. MIKPUNT VAN AGRESSIE: OPBRENGSTEN SURVEY
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Een deel van de organisaties heeft te maken met overige verschijningsvormen van discriminatoir gedrag: 
zo werden er bij een moskee spandoeken opgehangen met discriminatoire leuzen, werd een moskee be-
zet door anti-islam betogers en werd er een koran versnipperd neergegooid voor de moskee.

5.4 Aangifte: voor de verzekering

Van	ruim	50%	van	de	incidenten	werd	aangifte	gedaan	bij	de	politie.	In	alle	gevallen,	op	één	na,	werd	
aangifte gedaan omdat dit moest van de verzekering: zonder aangifte als bewijs van bijvoorbeeld de ver-
nieling van ruiten kon de schade niet op de verzekering verhaald worden. Een deel van de organisaties is 
niet tevreden met de manier waarop de politie de aangifte heeft behandeld. Dit heeft te maken met het feit 
dat de politie het incident in de meeste gevallen opnam als ‘slechts’ een feit van vernieling, maar volgens 
de organisatie geen aandacht had voor het feit dat een delict verscheidene keren plaats had op dezelfde 
plek en niet heeft gekeken naar de achterliggende motivatie. Enkele organisaties hebben juist zeer goede 
ervaringen in hun contact met de politie: de aangiftes zijn snel afgehandeld, er is goed en pro-actief con-
tact met de wijkagent en in een specifiek geval was er extra surveillance in de buurt van de organisatie. 
Geen enkel incident werd gemeld bij een anti-discriminatievoorziening.

De organisaties die geen melding of aangifte hadden gedaan, is gevraagd wat er nodig zou zijn om hen 
hiertoe wel te bewegen. Een deel van de respondenten geeft aan dat de incidenten daarvoor ‘ernstiger 
van aard’ zouden moeten zijn, bijvoorbeeld wanneer er een directe dreiging is. Daarnaast geeft een deel 
van hen aan te willen zien dat de politie serieuzer omgaat met aangiftes en sneller zaken oppakt. 

De redenen voor het niet doen van aangifte bij politie of melding bij een adv lopen uiteen. Een deel van 
de organisaties denkt niet serieus genomen te worden of denkt dat het doen van aangifte of een mel-
ding	niets	zal	helpen.	Deze	ideeën	worden	gevoed	vanuit	een	algemeen	gevoel	van	wantrouwen	richting	
overheidsinstanties maar ook door eerdere ervaringen waarbij aangiftes alleen werden behandeld op de 
verschijningsvorm (bijvoorbeeld vernieling), maar er geen oog was voor het discriminatoire aspect. Daar-
naast denkt men dat door het doen van aangifte of het maken van een melding er te veel ruchtbaarheid 
gegeven wordt aan de zaak. Hierdoor kan onrust ontstaan, bijvoorbeeld onder bezoekers van een moskee 
of onder de ouders en kinderen op een basisschool. Men lost de problemen daarom liever zelf op, snel 
en in alle stilte, om het ‘probleem niet groter de maken dan het is’. Docenten proberen in alle vroegte de 
verf van de schoolmuur af te poetsen en dreigmailtjes worden door het moskeebestuur snel van de server 
gewist. Het is ook een vorm van zelfbescherming. Door het probleem praktisch ‘weg te wissen’ en over 
te gaan tot de orde van de dag, ontkent men de discriminatie en uitsluiting. Dit is inmiddels een vorm 
van gewenning: organisaties die regelmatig doelwit zijn van discriminatoire uitingen zijn het gewend dat 
er incidenten gebeuren, lossen deze zelf op en staan er niet bij stil hier aangifte of melding van te doen.
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5.5 Impact

De	incidenten	hebben	niet	alleen	materiële	schade	tot	gevolg,	maar	in	de	meeste	gevallen	ook	emotio-
nele schade. Het meemaken van discriminatoire uitingen heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel 
van bezoekers en betrokkenen. Naar aanleiding van een reeks incidenten bij een islamitische basisschool 
vragen verontruste ouders zich af of hun kinderen nog wel veilig zijn. Moskeebezoekers zijn trots op de 
prachtige nieuwbouwmoskee maar vragen zich af of het toch niet beter is om het vrijdagsgebed te bezoe-
ken in een moskee die minder herkenbaar is. Ook de angst voor nieuwe incidenten zit er bij de organisa-
ties goed in. Het grootste gedeelte van de organisaties die doelwit zijn geweest van agressie en geweld, 
namelijk	81%,	zegt	bang	te	zijn	dat	de	organisatie	in	de	nabije	toekomst	opnieuw	doelwit	zal	zijn.	Daarbij	
heerst bij de respondenten een zekere gelatenheid: het ligt in de lijn der verwachting dat er nieuwe inci-
denten plaats zullen hebben. Dat hoort er kennelijk nu eenmaal bij, denkt men.

Afbeelding 7: Afbeelding op website met vernietiging Essalam moskee en greep uit de reacties.

5. MIKPUNT VAN AGRESSIE: OPBRENGSTEN SURVEY
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5.6 Reactie

Van de meeste voorvallen is niet bekend wie de daders zijn. In sommige gevallen weten de organisaties 
wel wie er achter zit of hebben zij een sterk vermoeden. Vaak gaat het hierbij om buurtbewoners die reeds 
op verschillende manieren hebben laten merken dat de organisatie voor hen niet gewenst is in de buurt. 
Volgens de organisaties komt dit voort uit onwetendheid over en onbekendheid met de islam en moslims: 
onbekend maakt immers onbemind. Hun insteek is dan ook dat, indien zij open zijn over hun activiteiten 
naar de buurt toe en buurtbewoners erbij betrekken, dit voor een betere omgang met elkaar zal zorgen. 
Diverse organisaties hebben dan ook (dialoog)bijeenkomsten georganiseerd waarbij de hele buurt wel-
kom was. Ook organiseerden zij, vaak in reactie op signalen van verontruste bezoekers, informatiebijeen-
komsten voor betrokkenen bij de organisaties. Enkele organisaties reageerden daarnaast op incidenten 
door het zelf organiseren van extra bewaking zoals vrijwillige surveilleerders en videobewaking. 

5.7 Eigen verklaringen

De respondenten verklaren de incidenten bij hun instelling zelf vooral vanuit een algemene vijandigheid 
tegen moslims en de islam als belangrijkste motief. Ook agressie als reactie op actualiteiten, zoals terro-
ristische aanslagen of de vluchtelingenproblematiek, worden genoemd als belangrijke motieven. Hierbij 
speelt volgens de respondenten met name de manier van berichtgeven vanuit de media een rol. Zij heb-
ben het gevoel dat moslims steevast het onderspit delven: de islam, en daarmee indirect moslims, komen 
vrijwel alleen in het nieuws als er iets negatiefs te melden valt. Volgens hen is het dan ook niet vreemd 
dat er een algemene vijandigheid tegenover moslims ontstaat, met name bij mensen die weinig tot niets 
weten over de islam en moslims en die hun informatie alleen uit deze bronnen halen. 

De respondenten is ook gevraagd naar wat volgens hen de belangrijkste oorzaak is van agressie tegen 
moskeeën	en	moslims	in	het	algemeen	in	Nederland,	met	andere	woorden:	wat	zij	zelf	zien	als	‘trigger	
factoren’. Hierbij kon men ook een combinatie van antwoorden kiezen. Figuur 6 toont dat zij de bericht-
geving in de pers over moslims, politieke propaganda tegen moslims en het gebrek aan kennis over 
moslims en de islam zien als de belangrijkste redenen. Internationale gebeurtenissen en terroristische 
aanslagen op zichzelf worden als minder bepalend ervaren, maar worden wel verbonden met de manier 
waarop de politiek en media erover berichten. Ook wordt de actuele vluchtelingenproblematiek genoemd 
en zeggen respondenten dat men tegenwoordig eerder langs elkaar heen leeft dan met elkaar, wat bij-
draagt aan wederzijds onbegrip en wantrouwen.
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Figuur 6: Door respondenten survey genoemde verklaringen voor agressie

5.8 Oplossingen

Discriminatoir	geweld	tegen	moskeeën,	islamitische	onderwijsinstellingen,	islamitische	organisaties	en	
winkels en tegen individuele moslims is niet gemakkelijk op te lossen volgens de respondenten: daar is 
een lange adem voor nodig en inzet op diverse terreinen. Ze zien daarin in ieder geval een rol weggelegd 
voor de moslimgemeenschap zelf. Het is belangrijk de onwetendheid over de islam en moslims weg te 
nemen en om het heersende negatieve beeld tegen te gaan. Dit kan volgens de respondenten gereali-
seerd worden door (interreligieuze) bijeenkomsten te organiseren voor een divers publiek. Ook rolmodel-
len dienen naar voren geschoven te worden: laat jezelf zien als moslim, wat je hebt bereikt en hoe je bij-
draagt aan de samenleving. Ook is het belangrijk om in te zetten op samenleven: dialoogbijeenkomsten 
en buurtactiviteiten zijn bij uitstek geschikt om diverse Rotterdammers dichter tot elkaar te brengen.

Bij het tegengaan van discriminatie van moslims en hun organisaties is volgens de respondenten ook een 
belangrijke taak weggelegd voor de politiek. Politici zijn vertegenwoordigers van alle Nederlanders en die-
nen daarom ook op te komen voor alle Nederlanders, ook voor de moslims. Daarnaast is het hun taak om 
zich in te zetten voor een solide maatschappij waarin de bewoners op goede voet met elkaar samenleven en 
allen willen en kunnen bijdragen aan een gezonde samenleving. De overheid dient activiteiten die hieraan 
bijdragen te stimuleren en burgers uit te nodigen hieraan mee te doen. Ook vinden de respondenten dat de 
media haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen en eerlijke journalistiek zou moeten bedrijven. Over de 
kans daarop is men echter sceptisch: nieuws is pas nieuws wanneer het negatief en op sensatie gericht is. 

5. MIKPUNT VAN AGRESSIE: OPBRENGSTEN SURVEY
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6.1 Conclusies

In het onderzoeksproject ‘Islamofobie in zicht’ zijn op diverse manieren gegevens verzameld over aard 
en omvang van discriminatie op grond van islamofobie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit gebeurde 
in	2015	en	het	eerste	kwartaal	van	2016.	Middels	een	portaalfunctie,	een	bewustwordingscampagne	(met	
onder meer voorlichtingsbijeenkomsten) en een survey onder islamitische organisaties is aanvullende in-
formatie verkregen over het fenomeen. Via de portaalfunctie zijn 174 meldingen na validatie geregistreerd 
als	discriminatie	op	grond	van	islamofobie.	In	de	campagne	#MeldIslamofobie	zijn	ruim	550	mensen	be-
reikt in voorlichtingsbijeenkomsten, tijdens welke ook ervaringen met discriminatie werden opgehaald, 
en	vele	meer	met	het	online	en	offline	campagnemateriaal.	Aan	de	survey	namen	28	moskeeën,	islamiti-
sche scholen, winkels en andere instellingen deel. 

Uit de verzamelde gegevens komt een aantal opvallende punten naar voren. Ten eerste zien we dat zicht-
baarheid een grote rol speelt in de kans om te maken te krijgen met discriminatie op grond van islamofobie. 
Dat blijkt uit het feit dat het overgrote deel van de slachtoffers vrouwen zijn die een vorm van islamitische 
kledij	(hoofddoek	of	anderszins)	dragen	(72%	van	de	meldingen).	Het	is	een	opvallend	gegeven	omdat	in	
het algemeen de drempel om vrouwen agressief te bejegenen juist hoger is dan als het om mannen gaat. 
In het geval van discriminatie op grond van islamofobie blijken juist vrouwen vaker de dupe. In iets meer 
dan	10%	van	de	meldingen	zijn	bovendien	kinderen direct slachtoffer of getuige van de situatie, die bijvoor-
beeld op hun moeder is gericht. Moskeeën en andere duidelijk herkenbare islamitische instellingen delen 
dit lot: ook zij zijn duidelijk herkenbare symbolen van de islam in Nederland en worden geconfronteerd 
met bedreigingen, vernielingen etcetera. Bij een aantal van de instellingen die meewerkten aan de survey 
komt dit zelfs vrij systematisch voor en is het een onderdeel geworden van de dagelijkse realiteit.

Hoewel het grootste deel van de meldingen betrekking heeft op vijandige bejegening en ongelijke be-
handeling,	maken	de	categorieën	bedreiging,	fysiek	geweld	en	geweld	tegen	objecten	bij	elkaar	ruim	een	
kwart van de meldingen uit. Dit zijn ernstige feiten. Overigens kunnen vijandige bejegening en ongelijke 
behandeling, hoewel misschien op het eerste gezicht gezien als ‘minder ernstig’, ook grote impact hebben 
op de levens van slachtoffers. Het tast hun gevoel van veiligheid en waardigheid aan en beperkt boven-
dien, met name waar het gaat om discriminatie op school of de arbeidsmarkt, direct hun mogelijkheden 
tot deelname in de samenleving. Niet alleen het feit op zich, maar ook of en hoe er wordt gereageerd door 
omstanders (in het publiek domein of bijvoorbeeld andere collega’s op het werk) tast het vertrouwen van 
slachtoffers aan. In veel gevallen hielden omstanders zich afzijdig. Sommige slachtoffers kiezen ervoor zich 
onzichtbaarder te maken als reactie hierop. Vrouwen doen bijvoorbeeld hun hoofddoek af of men kiest er-
voor om naar een minder zichtbare moskee te gaan. Men heeft het gevoel niet veilig zichzelf te kunnen zijn 
in Nederland, wat een treurige constatering is voor onze open samenleving. Helaas heeft de slogan van 
een vroegere campagne ‘Moet ik mezelf thuis laten als ik naar buiten ga?’, dus niet ingeboet aan actualiteit. 

Meer inzicht is ook verkregen in daders. Wat vooral opvalt, is dat in ruim een kwart van de  gevallen de 
daders bekenden zijn van de melder. Dat kan gaan om familie (met name in het geval van bekeerlingen), 
buren, medeleerlingen of docenten op school of collega’s op het werk. In deze gevallen houdt het discri-

Conclusies en aanbevelingen6.
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minatoire gedrag vaak over een langere periode aan. Met name bij online discriminatie is het opvallend 
dat daders er niet zelden voor kiezen zichzelf kenbaar te maken met naam en toenaam of met in ieder 
geval herleidbare gegevens zoals IP-adres. Terwijl hierbij niet zelden stevige bedreigingen worden geuit, 
ziet men er kennelijk geen probleem in dit openlijk te doen. 

Het overgrote deel van de in dit onderzoek geregistreerde incidenten is niet gemeld bij een anti-discrimi-
natievoorziening en/of de politie. Dat geldt ook voor de ervaringen die gedeeld zijn tijdens de voorlich-
tingsbijeenkomsten. Van de incidenten die wel gemeld zijn, zijn de meeste van instellingen, die aangifte 
moesten doen van vernieling om een beroep op de verzekering te kunnen doen. Er worden uiteenlopende 
redenen genoemd voor het niet melden van discriminatie. De meest in het oog springende zijn enerzijds 
gebrek aan kennis over wat men kan melden en waar dat kan en anderzijds een groot pessimisme of zelfs 
wantrouwen in de betrokken (overheids)instellingen en de mate waarin deze ook ten behoeve van mos-
lims optreden. In situaties waarin daders bekenden zijn van het slachtoffer, speelt ook angst voor nega-
tieve consequenties of represailles een rol: men vreest dat de situatie verslechtert of dat men verdere na-
delen in bijvoorbeeld scholing of werk ondervindt. Zoals voor zoveel slachtoffers van discriminatie geldt 
ook hier vaak dat melders niet per se willen dat de dader wordt gestraft, maar vooral dat de situatie wordt 
opgelost en de discriminatie ophoudt. Wat betreft het wantrouwen in overheids- en andere instanties leeft 
heel breed de gedachte dat het welzijn van moslims niet hetzelfde gewicht heeft als dat van anderen en 
dat daarom meldingen niet serieus worden opgepakt. Negatieve ervaringen in de praktijk (bijvoorbeeld 
weigering van opnemen aangifte of geen aandacht voor het discriminatoire aspect), die worden gedeeld 
binnen de gemeenschappen, bevestigen voor veel mensen dit beeld. Bovendien kan dit niet los gezien 
worden van de perceptie van het politieke en publieke debat over islam en moslims in Nederland. Veel 
moslims voelen zich uitgesloten of zelfs uitgestoten.

Uit de verzamelde gegevens komt een vrij indringend beeld naar voren van een negatieve houding je-
gens en een negatieve behandeling van moslims. Voor veel moslims vormt dit geen uitzondering, maar 
bijna een regel in hun dagelijkse realiteit. Respondenten zelf noemen als verklaring vaak internationale 
conflicten en terrorisme door daders met een islamitische achtergrond. Doordat ‘doorsnee moslims’ met 
deze excessen van gewelddadig extremisme worden geassocieerd, kan het idee ontstaan dat moslims 
per definitie een bedreiging betekenen voor Nederland en onze vrijheden. Dit kan vervolgens leiden tot 
een angstige en negatieve houding tegenover moslims, uitsluiting en discriminatie. Door het ervaren 
negatieve maatschappelijke klimaat ten opzichte van moslims en stigmatisering voelen veel moslims 
zich minder prettig in Nederland dan voorheen. Dit speelt met name onder jongeren die hier geboren en 
getogen zijn, maar het gevoel krijgen er toch niet bij te horen en niet gewenst te zijn. Dit doet denken aan 
de	zogenoemde	integratieparadox,	zoals	beschreven	door	Vroome	et	al.	(2014)13. Deze paradox refereert 

13 Vroome, T. de, Martinovic, B. & Verkuyten, M. (2014). The Integration Paradox: Level of Education and Immigrants’ Attitudes 

towards Natives and the Host Society. In: Cultural Diversity & Ethnic Minority Psychology, 20:2, pp. 166-175. 

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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aan het feit dat juist hoger opgeleide en economisch meer geïntegreerde mensen met een migratieach-
tergrond zich afkeren van de samenleving omdat zij juist meer discriminatie ervaren. Dit afkeren van de 
samenleving schaadt niet alleen de positie van de betrokken personen maar is ook nadelig voor de sa-
menleving, waarin juist zij een belangrijke rol zouden kunnen spelen.  

De uitkomsten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor diverse aanbevelingen om de ge-
schetste problematiek effectiever aan te kunnen pakken. Deze hebben zowel betrekking op verdere gege-
vensverzameling om nog beter inzicht te krijgen in aard en omvang van het probleem als op inzet voor 
diverse aspecten van een effectieve aanpak.

6.2 Aanbevelingen

Aanbevelingen voor verdere gegevensverzameling
1. Dit project heeft geleid tot meer en beter inzicht in aard en omvang van islamofobie in de regio  

Rotterdam-Rijnmond. Dit is de eerste keer dat op deze manier gegevens zijn verzameld. Het zou nuttig 
zijn om deze ervaring met het apart monitoren over meer jaren voort te zetten, zodat een beeld over 
ontwikkelingen kan worden verkregen en trends kunnen worden onderzocht. 

2. Relevante aanvullende informatie voor Rotterdam zou heel praktisch kunnen worden verkregen wan-
neer de gemeente in de jaarlijkse omnibusenquête bij het onderdeel over de beleving van discrimina-
tie ook zou vragen naar godsdienst/levensovertuiging van de respondenten, zodat een onderverdeling 
mogelijk wordt. 

3. Het verdient tevens aanbeveling nader onderzoek te doen naar zogeheten trigger events en trigger fac-
toren voor discriminatie op grond van islamofobie. In dit onderzoek is aan melders, deelnemers aan 
voorlichtingen en respondenten van de survey wel gevraagd wat zij als mogelijke verklaringen zien, 
maar het viel buiten het bestek van dit onderzoek om de waargenomen correlatie meer systematisch 
te onderzoeken. Inzicht in trigger events en factoren is van belang omdat ze ook een voorspellende 
waarde kunnen hebben en zo een indicatie kunnen geven van de noodzaak om (tijdelijk) extra alert te 
zijn en/of extra maatregelen te nemen, zowel voor de overheid als voor moslim gemeenschappen zelf.

4. In diverse meldingen en in de survey is aangegeven dat degenen die aangifte hadden gedaan soms 
vinden dat de politie te weinig oog heeft voor het discriminatoire aspect van het incident en dus al-
leen op bijvoorbeeld bedreiging, mishandeling of vernieling registreerde. Dit geeft aanleiding te ver-
moeden dat meer discriminatie-incidenten op grond van islamofobie te vinden zijn in de beschikbare 
gegevens van (onder meer) de politie wanneer hier gericht op wordt gezocht. Wat dat betreft verdient 
het aanbeveling de lijst van mogelijke zoektermen voor queries in het systeem (zoals uitgevoerd door 
RADAR) tegen het licht te houden en waar nodig aan te vullen. Zo kan ook hieruit een zo volledig mo-
gelijk beeld van discriminatie op grond van islamofobie worden verkregen. 

5. Meldingsbereidheid is zowel van belang voor een beter inzicht in aard en omvang van het probleem 
als voor vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers. In dit onderzoek zijn onbekendheid met 
wat men waar kan melden en wantrouwen in de instanties de meest genoemde redenen om niet te 
melden. Gebleken is dat voor beide aspecten een pro-actieve, outreachende aanpak met inzet van 
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een voor de gemeenschappen bekende en vertrouwde organisatie, deze aspecten (deels) kan onder-
vangen en zo meer inzicht oplevert. We raden dan ook aan hierin verder te investeren. Hierin ligt een 
taak voor zowel politie en anti-discriminatievoorzieningen als de moslim gemeenschappen zelf. Vooral 
gezamenlijk naar de gemeenschappen toegaan, kan zowel kennis vergroten als het vertrouwen ver-
sterken. Deze aanbeveling geldt niet alleen voor Rotterdam-Rijnmond, maar kan ook elders in het land 
met lokale en/of landelijke organisaties uit de moslim gemeenschappen worden opgepakt. 

In het licht van het voorgaande is het overigens goed om op te merken dat er op dit moment in Nederland 
op verschillende plaatsen diverse initiatieven bestaan die zich richten op het aanpakken van onderrappor-
tage en het apart monitoren van islamofobie. Het zou goed zijn als tussen deze initiatieven meer afstem-
ming van aanpak en een arbeidsverdeling tot stand zou kunnen komen (bijv. naar regio of naar terrein 
van discriminatie), zodat een completer beeld ontstaat. Een faciliterende rol van de landelijke overheid in 
dit proces ligt voor de hand. 

Aanbevelingen ter vergroting van weerbaarheid
6. Melden biedt slachtoffers een uitlaatklep en concrete ondersteuning voor mogelijke vervolgstappen 

voor oplossing van de situatie. Ook voor dit doel is inzet op kennis over en vertrouwen in bevoegde 
instanties van groot belang. We onderstrepen hiervoor nogmaals het belang van de in aanbeveling 5 
genoemde gezamenlijke en outreachende aanpak van betrokken partijen. 

7. Het uitlichten van succesvolle aanpak in concrete gevallen van discriminatie op grond van islamofobie 
kan bijdragen aan het vergroten van meldingsbereidheid en vertrouwen in instellingen. Nu overheer-
sen vooral negatieve ervaringen, die binnen gemeenschappen met elkaar worden gedeeld. In het 
duidelijker communiceren van succesvolle vervolgstappen is wederom een gezamenlijk optrekken 
van betrokken instellingen en organisaties binnen moslim gemeenschappen van belang, voor een ef-
fectieve communicatie. 

8. Gezien het grote aandeel vrouwen dat slachtoffer wordt van discriminatie op grond van islamofobie, 
is het goed speciaal voor deze groep aandacht te vragen. De nu vaak gebruikte coping strategy van 
zichzelf onzichtbaar maken is onwenselijk en ook niet effectief: het veroorzaakt vooral verdere stress en 
vervreemding bij de slachtoffers die hiervoor kiezen. Het zou goed zijn te investeren in weerbaarheid 
van met name moslim vrouwen, niet alleen door het melden van discriminatie te stimuleren, maar ook 
in trainingen ter vergroting van zelfvertrouwen en assertiviteit, voor het geval men wordt geconfron-
teerd met discriminatie.

9. Aangezien een aanzienlijk deel van de daders bekend is bij de slachtoffers, raden wij aan een aanbod 
in mediation voor deze situaties te ontwikkelen. Voor het welslagen daarvan is het essentieel dat deze 
mediation door een partij wordt aangeboden die beide betrokkenen vertrouwen. 

10.	Inbedding van initiatieven in de bestaande infrastructuur van de aanpak van discriminatie (met in 
ieder geval de anti-discriminatievoorzieningen en politie) is van groot belang. Alleen zo kan een duur-
zame bestrijding tot stand komen. In dit project is het van groot belang gebleken om expertise te de-
len, snel te kunnen schakelen in concrete incidenten en daarmee een impuls te geven aan vertrouwen 
van burgers in de aanpak. Het verdient daarom aanbeveling structurele afspraken over samenwerking 

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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te maken tussen betrokken partijen, in ieder geval tussen politie, anti-discriminatievoorzieningen en 
organisaties vanuit moslim gemeenschappen.

11. Gezien het geconstateerde brede gevoel van gering vertrouwen of zelfs wantrouwen in algemene 
instituties pleiten we voor specifieke aandacht voor dit punt in bredere programma’s omtrent burger-
schap en het recht op bescherming tegen discriminatie in de rechtsstaat. Hierin ligt een belangrijke 
opgave voor onder meer politiek, overheid, onderwijs en de moslim gemeenschappen zelf. Vooral de 
samenwerking tussen diverse partijen is hierin van belang. In ons spreken en handelen over gelijkheid 
dienen we consistent te zijn en niet met verschillende maten te meten.

Tot slot: voorkomen is uiteraard beter dan genezen, ook als het om discriminatie gaat. Op diverse plaat-
sen in dit rapport is aan bod gekomen dat discriminatie op grond van islamofobie niet los kan worden 
gezien van maatschappelijke polarisatie. De inzet voor het tegengaan van onderrapportage en het aan-
pakken van concrete gevallen van discriminatie moet daarom hand in hand gaan met een duurzame en 
continue inzet voor sociale cohesie en voor vaardigheden om constructief om te gaan met diversiteit. 
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Artikel 1 van de Grondwet is een algemene bepaling die in de eerste plaats de overheid verbiedt om haar 
burgers te discrimineren. Om het recht op gelijke behandeling te garanderen zowel tussen overheid en 
burgers, als tussen burgers onderling, is artikel 1 van de Grondwet in een zevental wetten uitgewerkt:  (1) 
Wet College voor de Rechten van de Mens (WCRM); (2) Algemene wet gelijke behandeling (AWGB); (3) 
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL); (4) Wet gelijke behandeling op grond van handi-
cap of chronische ziekte (WGBH/CZ); (5) Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB); (6) Wet 
onderscheid arbeidsduur (WOA); (7) Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT).

Voor bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst en levensovertuiging is de Algemene wet 
gelijke behandeling het meest relevant. Deze wet is in 1994 in werking getreden en biedt bescherming aan 
mensen die gediscrimineerd worden op grond van:
•	 godsdienst/levensovertuiging
•	 politieke	gezindheid
•	 ras,	afkomst
•	 geslacht:	man,	vrouw,	transgender	(transseksuelen,	travestieten,	interseksuelen)
•	 zwangerschap
•	 nationaliteit
•	 hetero-	of	homoseksuele	gerichtheid	(biseksuele	gerichtheid)
•	 burgerlijke	staat:	gehuwd	of	ongehuwd,	wel	of	geen	geregistreerd	partnerschap

Bescherming van de Algemene wet gelijke behandeling kan alleen worden ingeroepen als het gaat om 
discriminatie op de volgende terreinen:
•	 Arbeid:	zoals	bejegening	op	het	werk,	bij	de	werving	en	selectie,	bemiddeling,	ontslag,	arbeidsvoor-

waarden en promotie. De volgende personen kunnen hierop onder meer een beroep doen: werkne-
mers, sollicitanten, vrijwilligers, uitzendkrachten, oproepkrachten en stagiairs.

•	 Goederen	en	diensten:	zoals	wonen,	welzijn,	gezondheidszorg,	cultuur,	onderwijs,	financiële	dienst-
verlening, verzekeringsdiensten, winkelen, sporten en uitgaan. De volgende personen kunnen hierop 
onder	meer	een	beroep	doen:	consumenten,	patiënten,	studenten,	scholieren	en	leerlingen.

•	 Het	vrije	beroep:	freelancers	en	zelfstandig	ondernemers,	zoals	makelaars,	artsen	en	architecten.
•	 Lidmaatschap	vakbond	of	vereniging	van	beroepsgenoten:	personen	die	belemmerd	worden	om	lid	te	

worden van een vakbond of een vereniging van beroepsgenoten kunnen hierop een beroep doen.
•	 Sociale	bescherming:	zoals	uitkeringen,	studiefinanciering.	Personen	die	menen	dat	onderscheid	 is	

gemaakt bij de sociale bescherming kunnen hierop een beroep doen.

Strafrecht
Definitie	van	discriminatie	in	het	strafrecht	wordt	gegeven	in	art.	90quater.	Onder	discriminatie	of	discri-
mineren wordt verstaan: elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel 
heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein 
of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast.

Bijlage 1  Juridisch kader discriminatie

BIJLAGE I  JURIDISCH KADER DISCRIMINATIE

I.
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Voorts is discriminatie  opgenomen in verschillende artikelen van het Wetboek van Strafrecht: 137c (bele-
diging van bevolkingsgroepen), 137d (aanzet tot discriminatie), 137e (openbaarmaking discriminerende 
uitlatingen), 137f (deelnemen aan of steunen van discriminatie) en 137g en 429quater (achterstelling in 
ambt, beroep of bedrijf). De artikelen 137c tot en met 137g betreffen strafbaarstelling als misdrijf; artikel 
429quater betreft strafbaarstelling als overtreding. 

Strafbaar is discriminatie op de volgende gronden: ras, godsdienst of levensovertuiging, geslacht, hetero- 
of homoseksuele gerichtheid en lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Niet al deze gronden 
zijn echter opgenomen in alle artikelen. Zo is geslacht niet opgenomen in artikel 137c en betreft artikel 
137g alleen de grond ras. Indien de schuldige een van de strafbare feiten, omschreven in de artikelen 137c 
tot en met 137g, in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet (137h).
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Bijlage II  Campagnemateriaal #MeldIslamofobie

BIJLAGE II  CAMPAGNEMATERIAAL #MELDISLAMOFOBIE 

II.
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Moskeeën

1. Al Wahda moskee, Rotterdam
2. Essalam moskee, Rotterdam
3. Ettaouhid, Rotterdam
4. Fatih moskee, Rotterdam
5. Islamitisch Centrum de Middenweg, Rotterdam
6. Merkez moskee, Rotterdam
7. Moskee Al Fath, Dordrecht
8. Moskee El Fath, Lansingerland
9. Othman moskee, Rotterdam
10.	 Sociaal	Cultureel	Centrum	Iskender	Paşa, Rotterdam
11. Sociaal Culturele Islamitische Vereniging, Schiedam
12. Stichting Molukse Moskee Bait-al-Rahmaan, Ridderkerk

Onderwijsinstellingen

13. Avicenna College, Rotterdam
14. IBS Ababil, Schiedam
15. IBS Al-Ghazali, Rotterdam
16. IBS Ibn-i-Sina, Rotterdam
17. IBS Ikra, Dordrecht
18. IBS Noen, Rotterdam
19. Islamitische Universiteit van Europa, Rotterdam
20.	 Islamitische	Universiteit	Rotterdam,	Rotterdam

Ondernemers (restaurants, winkels)

21. Al Amira, Rotterdam
22. Bab al Jana, Rotterdam
23. Chicken Spot, Rotterdam
24. The Burgerhouse, Rotterdam

Diverse organisaties 

25. Centrum voor Cultuur en Participatie Rotterdam, Rotterdam
26. Stichting Nida, Rotterdam
27. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, Rotterdam
28. Zaman Vandaag, Rotterdam

 
 

Bijlage III  Overzicht respondenten surveyIII.





Het rapport ‘Islamofobie in zicht’ geeft inzicht in de uitkomsten van onderzoek naar aard en om-
vang van discriminatie op grond van islamofobie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Gegevens zijn 
verzameld door directe meldingen, een campagne ter bewustwording en een survey onder islami-
tische instellingen. De uitkomsten daarvan geven aanvullend inzicht over onder meer frequentie, 
verschijningsvormen, maatschappelijke terreinen waarop de discriminatie plaatsheeft en profielen 
van slachtoffers en daders. Op basis daarvan biedt het rapport ook aanknopingspunten voor de 
aanpak van deze vorm van discriminatie. 

S t i c h t i n g  P l a t f o r m  I s l a m i t i s c h e  O r g a n i s a t i e s  R i j n m o n d




