
Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM)

Aan Minister Grapperhaus
Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2021

Geachte Minister Grapperhaus,
Geachte leden van de commissie Justitie en Veiligheid,

Afgelopen decennia heeft het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) en de
daarin samenwerkende organisaties van diverse religieuze tradities veel geïnvesteerd in het
vergroten van sociale samenhang en verbinding. Zowel landelijk als lokaal is het onze inzet
om de maatschappelijke kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen te overbruggen en
het vertrouwen in onze overkoepelende staatsinrichting te verstevigen. De democratische
rechtsstaat, maatschappelijke transparantie en respect voor diverse levensstijlen zijn onze
gemeenschappelijke noemers. Wij zijn nooit bang geweest om ook lastige vraagstukken aan
de orde te stellen of om moeilijke vragen daarover te beantwoorden. Het OJCM heeft stellig
de overtuiging dat wij daarbij vooruitgang hebben geboekt.

Het OJCM en de daarin samenwerkende organisaties begrijpen en onderschrijven dat de
overheid de taak heeft om veiligheid  te garanderen. Maar de handelwijze van de NCTV in de
tien genoemde gemeentes staat haaks op de aanpak waarop wij contact met de overheid
onderhouden. Wij betreuren het dat een overheidsinstelling zich genoodzaakt voelt om deze
weg in te slaan. Bovendien heeft dit in de islamitische gemeenschap veel onrust veroorzaakt.
Volgens deze berichtgeving wordt er heimelijk onderzoek verricht naar allerlei aspecten van
de lokale moskeegemeenschappen. Daarnaast wordt er informatie verzameld en opgeslagen
door een particuliere instelling wat in strijd lijkt te zijn met de AVG-regeling en de
privacywetgeving. Vele reacties uit de kringen van de islamitische gemeenschappen laten
zien dat het vertrouwen in de lokale overheid heel erg beschadigd is. Vanwege de
betrokkenheid van de NCTV wordt dat landelijk doorgetrokken. Het vertrouwen van burgers
met een islamitische overtuiging in de democratische rechtsstaat is beschadigd.



Wij zien dat het de islamitische gemeenschap in Nederland niet altijd lukt om aansluiting te
vinden op alle maatschappelijke terreinen. De Nederlandse islamitische gemeenschap
bestaat inmiddels  voor meer dan 50% uit hier in Nederland geboren moslims. Deze jongeren
doen hun uiterste best om hier hun leven en toekomst op te bouwen.  Het is juist voor hen
zeer demotiverend als de reeds geboekte vooruitgang teniet wordt gedaan door dit soort
incidenten.

Deze constateringen en overwegingen geven ons aanleiding om deze brief te schrijven en u
te verzoeken  hierover met ons in gesprek te gaan, om te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om de verhoudingen en het vertrouwen in elkaar duurzaam te herstellen. De
moskeegemeenschappen die onderwerp van onderzoek waren, maken deel uit van onze
achterban. Daarnaast voelen wij ons aangesproken voor de gehele samenleving omdat zulke
incidenten een brede doorwerking hebben. Het gaat dus niet alleen om deze tien gemeentes
en de medewerkers van NTA en NCTV. De islamitische gemeenschap als geheel is heel erg in
verwarring geraakt en voelt zich geschoffeerd.

In de door ons bepleitte gesprekken willen wij ook lokale herstel inspanningen bespreken  en
samen zoeken naar duurzame en effectieve samenwerkingsvormen. Het OJCM is er stellig
van overtuigd dat de moskeegemeenschappen de maatschappelijke transparantie kunnen
vergroten waarbij het veiligheidsperspectief niet uitgesloten wordt.

Graag willen wij op korte termijn met u in contact treden en  zoeken naar manieren om de
ontstane vertrouwensbreuk snel te herstellen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims*,
Simon Cohen, voorzitter
Driss el Boujoufi, vice-voorzitter
Daniëlle Leder, secretaris

*In het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims participeren leden van de volgende
religieuze organisaties:

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK),
Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom (NVPJ)
Raad van Kerken in Nederland (RvKNL)
Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO)

Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.ojcm.nl
Contactgegevens: info@ojcm.nl - tel. 06 526 81 230

http://www.ojcm.nl
mailto:info@ojcm.nl

