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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van de leden Poot en Boomsma inzake bedreigde bekeerde 
christenen met een islamitische achtergrond 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragenstellers: 
 
Verschillende media hebben de afgelopen tijd bericht over pesterijen, bedreigingen 
en zelfs mishandelingen richting personen met een islamitische achtergrond die zich 
tot het christendom hebben bekeerd. De misstanden doen zich volgens de berichten 
veelvuldig voor in asielzoekerscentra, maar ook daarbuiten. De mate waarin 
christenen met een islamitische achtergrond te maken krijgen met bedreigingen zou 
sterk gerelateerd zijn aan hun afkomst en die van hun omgeving. Zo schrijft het 
Reformatorisch Dagblad dat christelijke Somaliërs structureel worden bedreigd en dat 
Iraniërs juist op de minste problemen stuiten.1  
 
Uit een ander artikel in het Reformatorisch Dagblad blijkt dat deze misstanden ook in 
Amsterdam voorkomen.2 Tijdens doopdiensten zouden geen foto’s worden gemaakt, 
uit angst voor represailles.3 In Amsterdamse azc’s en in de bed-bad-broodopvang 
schijnen christenen te worden gepest door medebewoners. De personen in kwestie 
voelen zich daar ‘vogelvrij’. Over het algemeen wordt er geen aangifte gedaan, omdat 
men bang is voor consequenties en omdat men het klimaat in Amsterdam hiervoor te 
onveilig vindt.4  
 
Intimidaties of mishandelingen op basis van iemands religie of levensbeschouwelijke 
overtuiging druisen in tegen alles waar Amsterdam voor staat. De VVD en het CDA 
vinden de situaties zoals omschreven in de genoemde artikelen zorgwekkend en 
willen dat het college de omvang van deze misstanden in kaart brengt, zodat er 
vervolgens maatregelen kunnen worden getroffen om dit probleem aan te pakken.  
 
Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties 
van de VVD en het CDA, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de 
raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Herkent het college het beeld dat (al dan niet bekeerde) christenen in azc’s 

vanwege hun geloof regelmatig of zelfs structureel te maken hebben met 
pesterijen, intimidatie, bedreigingen en zelfs geweld? Graag een toelichting.  

2. Herkent het college het beeld dat christenen met een moslimachtergrond in 
Amsterdam vrezen voor en te maken hebben met pesterijen, dreiging en 
intimidatie? Graag een toelichting.  

3. Heeft het college zicht op (de omvang van) deze misstanden? In hoeverre wordt 
hier onderzoek naar gedaan door of in opdracht van de gemeente?  

4. Hoeveel aangiftes zijn er gedaan van bedreigingen en/of mishandelingen op basis 
van iemands godsdienst, en specifiek gericht op (bekeerde) christenen, of op 
‘afvalligen’? Wordt dit geregistreerd?  

                                                   
1 https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/ex-moslims-regelmatig-bedreigd-in-nederland-1.1461740  
2 Idem  
3 https://cip.nl/cip+/65769-joel-boertjens-moslims-bedreigen-mijn-
gemeenteleden/FEkBAwANUX9wO0wfGxIfcxcTFQ  
4 https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/uit-irak-gevluchte-christen-ook-in-nederland-bedreigd-door-moslims-
1.1461738  
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5. Volgens de berichtgeving is de aangiftebereidheid op dit punt laag. Hoe oordeelt 
het college hierover?  

6. Wordt er bescherming geboden aan personen die aangifte hebben gedaan of 
waarvan bekend is dat ze te maken hebben met deze vorm van dreiging? Zo ja, 
hoe? Zo nee, waarom niet? Welke mogelijkheden hebben mensen die moeten 
vrezen voor geweld, pesterijen en intimidatie om daarbij hulp en bescherming te 
krijgen? 

7. Welke stappen worden er gezet als blijkt dat mensen in AZC’s of in andere 
opvanglocaties zich schuldig hebben gemaakt aan pesterijen of intimidatie? 
Wanneer wordt daarop gehandeld, en hoe? Hoe wordt dat gemonitord?  

8. Wil de gemeente de toegang van personen die zich schuldig maken of hebben 
gemaakt aan pesterijen, bedreigingen, discriminatie en/of mishandelingen op 
grond van godsdienst tot de bed-bad-broodvoorziening ontzeggen? Zo nee, 
waarom niet? 

9. Is de verdedigen en uitdragen van de vrijheid van – het wisselen of de rug toe 
keren van – godsdienst opgenomen in de Aanpak Radicalisering en Polarisatie? 
Zo ja, hoe? Zo nee, vindt het college dat dit thema een plek verdient in deze 
aanpak of in ander gemeentelijk beleid? Graag een toelichting.    

10. Kan het college aangeven hoe de voorlichting inzake godsdienstvrijheid eruit ziet 
in de verschillende inburgeringsprogramma’s? Wordt hierin expliciet aandacht 
besteed aan de fundamentele vrijheid om van godsdienst te wisselen of om niet 
(meer) te geloven? 

11. Besteedt de gemeente in haar taal- en oriëntatieprogramma expliciet aandacht 
aan de vrijheid van het wisselen van godsdienst? Zo ja, hoe? Zo nee, is het 
college bereid dit thema alsnog in dit programma op te nemen? 

12. Welke mogelijkheden ziet het college om deze problematiek aan te pakken? 
 

De leden van de gemeenteraad,  
 

M.C.G. Poot 

D. T. Boomsma 


