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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z08136
Vragen van de leden Segers (ChristenUnie), Sjoerdsma (D66) en Karabulut
(SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over financiering van Nederlands islamitische instellingen
vanuit Golfstaten (ingezonden 1 mei 2018).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de recente uitzendingen van Nieuwsuur en de
artikelen in NRC Handelsblad over financiering van Nederlands islamitische
instellingen vanuit Golfstaten?1
Vraag 2
Bent u bekend met de stellingname van de onderzoeker van RAND ten
aanzien van het al dan niet inzage geven in de lijsten met financieringsaanvragen?2
Vraag 3
Herinnert u zich dat u in uw brief3 aan de Kamer van 26 april 2018 over het in
2015 door RAND uitgevoerde onderzoek naar genoemde buitenlandse
financiering schrijft: «de indruk is ontstaan dat WODC en RAND (die in
opdracht van WODC werkte) geen kans is geboden tot vertrouwelijke inzage
in de lijsten met financieringsaanvragen»? Herinnert u zich dat u vervolgens
in uw brief erop wijst dat RAND wel degelijk toegang heeft gekregen tot
vertrouwelijke informatie? Hoe rijmt u dit met het feit dat de onderzoeker van
RAND heeft gesteld dat hij deze lijsten nooit van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gekregen, maar dat hij deze lijst(en) van een andere bron
kreeg?
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https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/23/de-dordtse-moskee-kreeg-88888-dollar-uit-saoedi-arabiea1600488& https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/23/geheime-lijsten-financiering-moskeeenonthuld-a1600487& https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/25/ministerie-hield-informatie-overmoskeeen-achter-voor-gemeenten-a1600842& https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/onderzoeknrc-en-nieuwsuur-aivd-waarschuwde-den-haag-voor-omstreden-financier-as-soennah-moskee2-a1601158& https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/25/geld-uit-de-golf-voor-de-broeders-van-goedgedrag-a1600844#paywall& https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2228686-geheime-lijstenfinanciering-moskeeen-onthuld.html& https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2228984-ministerie-hieldinformatie-over-moskeeen-achter-voor-gemeenten.html& https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/
2229365-aivd-waarschuwde-den-haag-voor-omstreden-geldschieter-as-soennah-moskee.html
https://twitter.com/stijnhoorens/status/989240293680664577?s=12
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Vraag 4
Als de onderzoeker van RAND inderdaad deze lijsten niet van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken kreeg, waarom hebben uw ambtsvoorgangers de
keus gemaakt om deze informatie niet te verstrekken?
Vraag 5
Klopt het dat Koeweitse overheid sinds 2013 informatie over financiering van
islamitische instellingen deelt met onze regering? Is deze informatie door uw
ambtsvoorgangers beschikbaar gesteld aan de onderzoeker van RAND? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 6
Klopt het dat uw ministerie destijds de onderzoekers heeft ontraden dan wel
verboden contact te zoeken met instanties in en/of overheidsvertegenwoordigers van Golfstaten?
Vraag 7
Klopt het dat uw ministerie het verzoek om contact met Nederlandse
ambassadeurs in Golfstaten niet heeft ingewilligd dan wel dat pogingen tot
dergelijk contact vanuit de onderzoekers onbeantwoord zijn gebleven? Hoe
rijmt u dat met het belang dat de Kamer hechtte aan dit onderzoek en het
belang dat het vorig kabinet zei te hechten aan dit onderzoek?
Vraag 8
Bent u bereid bij een nieuw onderzoek alle op de ministeries beschikbare
informatie wel te delen met de onderzoekers die zo’n nieuw onderzoek ter
hand nemen?
Vraag 9
Waarom is informatie van de overheden van Koeweit en Saudi-Arabië aan
het Ministerie van Buitenlandse Zaken over financiering van moskeeorganisaties vertrouwelijk en niet openbaar? Is daartoe door die landen verzocht? Hoe
verhoudt het geheim houden van informatie over financiering van Nederlandse islamitische instellingen vanuit Golfstaten zich tot uw inzet om
buitenlandse financiering aan te pakken door transparantie? Graag een
toelichting.
Vraag 10
Waarom berichten Koeweit en Saudi-Arabië het Ministerie van Buitenlandse
Zaken vertrouwelijk over financiering van moskeeorganisaties en andere
Golfstaten niet? Weigeren die landen informatie te verstrekken of is dat niet
verzocht?
Vraag 11
Bent u bereid om de bij u bekende informatie over financiering van islamitische instellingen door Golfstaten vrij te geven? Zo nee, bent u bereid
hierover in contact te treden met desbetreffende landen teneinde deze
informatie openbaar te maken? Zo nee, hoe verhoudt dit zich tot uw
uitlatingen dat deze landen de financieringsinformatie verstrekken teneinde
radicalisering te bestrijden? Is bij het recente bezoek van de Minister van
Buitenlandse Zaken aan Saudi-Arabië de ongewenste financiering van
gebedshuizen vanuit Golfstaten door de Minister aan de orde gesteld? Zo ja,
wat is de uitkomst van deze gesprekken geweest? Zo nee, waarom niet?
Welke afspraken zijn gemaakt tijdens het laatste bezoek van de Minister van
Buitenlandse Zaken aan Saudi-Arabië? Bent u inmiddels bereid het Memorandum of Understanding openbaar te maken?
Vraag 12
Wat is uw reactie op het bericht dat de As Soennah-moskee spreekt met
gespleten tong en geld zou krijgen van een Koeweitse instelling die ook
jihadisten in Syrië steunt? Wat is uw reactie op de hatelijke (online) preken,
het preken van lijfstraffen, jihad en de doodstraf op afvalligheid, jihad tegen
andersgelovigen en geweld en onderdrukking van vrouwen? Welke stappen
gaat u ondernemen om deze financiering en hatelijke preken te stoppen? Is er
(strafrechtelijk) onderzoek verricht naar deze praktijken en betrokken
personen? Zo nee, waarom niet en bent u hiertoe alsnog bereid? Zo ja,
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wanneer kunnen we de resultaten verwachten? Heeft de Koeweitse instelling,
die salafisme en jihadisme in Syrië zou ondersteunen, alle vrijheid in
Nederland of is die hier verboden? Kunt u dit toelichten?4
Vraag 13
Hoe kan het dat gemeenten zoals Geleen en Dordrecht niet door uw
ministerie zijn geïnformeerd over salafistische moskeeën en financiering van
deze religieuze instellingen vanuit Golfstaten, waardoor lokale gemeenschappen zich in de steek gelaten voelen? Hoe vaak en welke gemeenten zijn de
afgelopen jaren wel door u geïnformeerd over financiering van religieuze
instellingen door Golfstaten, met welk resultaat?
Vraag 14
Op basis waarvan kunnen op dit moment buitenlandse geldstromen richting
moskeeorganisaties worden beperkt? Biedt dat aanknopingspunten om
financiering vanuit Golfstaten aan banden te leggen of is daarvoor nieuwe
wetgeving nodig? Heeft u nieuwe wetten en regels in voorbereiding? Kunt u
uw antwoord toelichten?

4

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/27/onderzoek-nrc-en-nieuwsuur-aivd-waarschuwde-denhaag-voor-omstreden-financier-as-soennah-moskee-2-a1601158
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