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Schriftelijke vragen: Buitenlandse financiering Haagse moskeeën en islamitische stichtingen 

Indiener: Pieter Grinwis 

 

 

Datum: 24 april 2018 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Maandag berichtten NRC en Nieuwsuur over buitenlandse geldstromen naar moskeeën en andere 

islamitische organisaties in Nederland.1 Ook drie Haagse moskeeën/stichtingen worden in het 

onderzoek genoemd. De ChristenUnie/SGP maakt zich grote zorgen over de financiering van en 

inmenging in Haagse moskeeën en islamitische organisaties vanuit het buitenland c.q. onvrije landen.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt raadslid Pieter Grinwis de volgende vragen: 

 

1) Wat vindt het college ervan dat Haagse moskeeën en islamitische organisaties geld aanvragen 

bij en ontvangen van (overheids)organisaties uit onvrije landen, zoals de Golfstaten? 

 

2) Heeft het college een integraal beeld van de buitenlandse geldstromen, ook vanuit bijvoorbeeld 

Marokko en Turkije, naar moskeeën en islamitische stichtingen in Den Haag? Heeft het college 

een beeld van de aanvragen die vanuit Haagse moskeeën en islamitische stichtingen zijn gedaan 

bij buitenlandse partijen? Wil het college zijn beeld met de raad delen, ook als dat een partieel 

beeld is? 

 

3) Weet het college of de bedragen die door Moskee el Mouahidin en ‘Stichting as-Soennah’ zijn 

aangevraagd ook daadwerkelijk zijn toegekend?  

 

4) Heeft het college ook zicht op de activiteiten die met de verkregen gelden zijn uitgevoerd? Heeft 

het college zicht op de directe of indirecte invloed die deze vorm van financiering met zich heeft 

meegebracht (denk aan de komst van gasten die voordat deze vorm van financiering werd 

ontvangen nog geen voet op Haagse bodem hadden gezet)? 

 

De NOS schrijft: "Mede als gevolg van buitenlandse financiering groeit de fundamentalistische islam, 

het salafisme, in Nederland. Waren er vier jaar geleden nog dertien salafistische moskeeën in Nederland, 

nu zijn dat er 27 - zo blijkt uit een vertrouwelijke memo van de anti-terrorismecoördinator NCTV, die in 

handen is van NRC en Nieuwsuur. Het aantal salafistische predikers verdubbelde eveneens: van 50 naar 

110."2 

 

5) Kan het college inzicht geven in de ontwikkeling van het salafisme de afgelopen vier jaar in Den 

Haag; in het bijzonder van het aantal salafistische moskeeën dan wel door het salafisme 

beïnvloede moskeeën? Hoe taxeert het college deze ontwikkeling? 

 

Twee van de drie in het artikel genoemde Haagse stichtingen zijn terug te vinden in het subsidieregister 

van de gemeente Den Haag. Stichting As-Soennah ontving € 43.138 tussen 2013 en 2017, Stichting El 

Mouahidin € 4.500 tussen 2013 en 2017. 

 

                                                           
1 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2228686-geheime-lijsten-financiering-moskeeen-onthuld.html  
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2228686-geheime-lijsten-financiering-moskeeen-onthuld.html  
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6) Kloppen bovengenoemde bedragen of is er nog meer subsidiegeld, al dan niet via conglomerate 

stichtingen, bij de drie genoemde moskeeën en stichtingen terechtgekomen?  

 

7) Bent u bereid de subsidierelatie met genoemde moskeeën en stichtingen én met conglomerate 

stichtingen te beëindigen dan wel in de toekomst geen subsidies meer aan deze organisaties, die 

om geld uit onvrije landen hebben verzocht, te verstrekken? Zo nee, waarom niet?  

 

In het regeerakkoord staat opgenomen dat beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via social 

media of door de financiering (waarmee invloed wordt gekocht) van organisaties in Nederland 

onwenselijk is, geldstromen naar onder andere religieuze organisaties meer transparant gemaakt 

moeten worden en dat geldstromen vanuit onvrije landen zoveel mogelijk moeten worden beperkt.3  

 

8) Bent u bereid er bij het Rijk op aan te dringen dat er meer transparantie komt over buitenlandse 
geldstromen en vooral dat er zo snel mogelijk een einde komt aan geldstromen vanuit onvrije 
landen naar organisaties in Den Haag, zoals moskeeën? Zo nee, waarom niet? 
 

 
Pieter Grinwis 
ChristenUnie/SGP Den Haag 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.kabinetsformatie2017.nl/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-
de-toekomst  
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