
	 	
Persbericht 
 
Het Contactorgaan Moslims & Overheid (CMO) heeft kennisgenomen van het 
onderzoek van het NRC met het onderwerp ‘Undercover naar de moskee: geheim 
onderzoek naar Islamitische organisaties.’ 
 
Uit het artikel blijkt dat Nederlandse gemeentes opdracht hebben gegeven om een 
heimelijk onderzoek te verrichten naar de moskeegemeenschap. We zijn als 
koepelorganisatie enorm teleurgesteld van de wijze waarop de moslimgemeenschap 
slachtoffer is geworden van de fundamentele inbreuken op haar persoonlijke 
levenssfeer en godsdienstvrijheid. Het CMO en de aangesloten moskeekoepels 
krijgen daar zeer veel verontrustende berichten over. Veel moslims voelen zich 
onveilig. Het gebedshuis is een plek waar je je als individu veilig moet voelen en 
waar je elkaar vertrouwt en je je in alle rust en vrede kunt terugtrekken. 
 
De moslimgemeenschap moet erop kunnen rekenen dat haar grondrechten worden 
gerespecteerd. Juist tegenover de almachtige overheid. Als er zorgen zijn over een 
bepaalde moskee waar onderzoek naar gedaan moet worden, dan is dat begrijpelijk. 
Een dergelijk onderzoek is ook met waarborgen omkleed. Hier is echter een 
categoraal onderzoek - zonder enige vorm van verdenking - uitgevoerd naar een 
specifieke bevolkingsgroep. Op deze manier omgaan met een bevolkingsgroep die 
zich onder meer beschermd mag voelen door artikel 6 en artikel 10 van de Grondwet 
is een rechtstaat onwaardig. 
 
Niet alleen is het onderzoek onrechtmatig geïnitieerd door de Nederlandse 
gemeentes maar ook blijken de onderzoeksbevindingen niet juist te zijn. Zo wordt in 
het artikel van het NRC veelvuldig naar een moskee uit Ede verwezen waarover in 
het verleden enige zorgen hebben bestaan. Die zorgen betreffende een prediker zijn 
jaren geleden opgelost. Die kennis is bekend bij de NCTV. De overige ‘misstanden’ 
lijken volledig uit de lucht te zijn gegrepen en komen niet overeen met de realiteit. 
Het betreft een moskee waarvan haar bestuur en raad van toezicht een rolmodel 
vervullen. Deze moskee levert een bijzonder belangrijke bijdrage aan de 
samenleving. Het doet ons pijn als koepelorganisatie dat al die bijdragen teniet 
worden gedaan. Het vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 
 
Het CMO is erg geschrokken van het aantal gemeentes dat opdracht heeft gegeven 
aan het onrechtmatige infiltratieonderzoek. “We vragen ons af waar het moreel en 
maatschappelijk kompas is gebleven bij deze gemeentebesturen. Wij nemen dit zeer 
hoog op en zullen vandaag nog dringende brieven sturen aan demissionair Minister 
van Veiligheid & Justitie de heer Grapperhaus en de voorzitter van het 
Veiligheidsberaad Bruls,” aldus de voorzitter Muhsin Koktas. 
 
Het CMO eist uitleg en verantwoordelijkheid omtrent de praktijken en wil vooral 



	 	
horen wat de overheid gaat doen om herhaling te voorkomen. Koktas: “Als het gaat 
om de grondrechten van moslims, dan wordt daar lichtvaardiger mee omgegaan dan 
de grondrechten van andere burgers. Dat is het sentiment binnen de 
moslimgemeenschap. Wij hebben meer dan eens aandacht gevraagd voor het 
aanstellen van een nationale coördinator islamofobie en moslimhaat. Een 
coördinator kan betrokken worden bij beleid en besluiten. Dat is geen fijn vooruitzicht 
maar wel broodnodig, ook jegens de overheid zelf, zo zie je maar weer.” 


