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Samenvatting 

De afgelopen jaren zijn er geregeld zorgen geuit door de overheid en de politiek omtrent de financiering 
van moskeeën vanuit het buitenland. De aandacht hiervoor wordt aangewakkerd door rapporten van 
inlichtingendiensten en berichtgeving in de media over de realisatie van nieuwe grote moskeeën in 
Nederland, die mede mogelijk wordt gemaakt door financiering uit het Midden-Oosten. De zorgen 
richten zich met name op de mogelijkheid dat financiering onder bepaalde voorwaarden kan worden 
verleend, waardoor deze buitenlandse actoren bijvoorbeeld invloed zouden krijgen op het bestuur, de 
organisatie en de religieuze leer van deze moskeeën. Daarbij bestaat het risico dat dergelijke invloed in 
strijd is met de waarden van de democratische rechtstaat. 

Afbakening en doelstellingen 

Over de omvang en de aard van buitenlandse financiering aan religieuze instellingen kan enkel worden 
gespeculeerd. Dit wordt niet centraal bijgehouden en er is geen registratieplicht voor dergelijke 
schenkingen. Er is dan ook weinig bekend over de herkomst van inkomsten van moskeeën in Nederland, 
waardoor het moeilijk vast te stellen is of deze zorgen terecht zijn. In de Motie Segers heeft de Tweede 
Kamer daarom gevraagd de omvang en de aard van de financiële steun aan Nederlandse 
moskeeverenigingen en andere organisaties in kaart te brengen.  

Vanwege de complexiteit van het onderzoek en de onzekere beschikbaarheid van gegevens heeft het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in haar startnotitie dit onderzoek 
opgezet in drie deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek betreft een haalbaarheidsstudie die tot doel 
heeft de uitvoerbaarheid vast te stellen van een grootschalige studie naar de aard en omvang van 
buitenlandse financiering aan islamitische instellingen in Nederland, alsmede de eventueel daarbij gestelde 
voorwaarden. Dit document rapporteert over de resultaten van deze haalbaarheidsstudie. 

De startnotitie stelde dat het onderzoek zich dient te concentreren op moskeeën en moskeeverenigingen 
en een tweetal hoger onderwijsinstellingen. De aandacht richt zich hierbij vooral op potentiële 
financiering door buitenlandse overheden of daaraan gerelateerde actoren, waaronder centrale fondsen. 
Hoewel de studie zich niet beperkt tot gegevens in het publieke domein, zullen deze data een eerste 
ijkpunt vormen in het beoordelen van de haalbaarheid van een uitgebreide inventarisatie. Waar mogelijk 
en aanwezig, hebben wij bovendien toegang gevraagd tot vertrouwelijke informatie om de analyse aan te 
vullen.  
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De context van buitenlandse financiering aan religieuze instellingen 

Uit de achtergrondliteratuur blijkt dat moskeeën in Nederland zich meestal organiseren in de vorm van 
verenigingen en stichtingen. Naast de flexibiliteit die deze rechtspersonen bieden, is het aantrekkelijk dat 
deze rechtspersonen eenvoudig kunnen worden opgezet. Er is weinig extern toezicht op stichtingen en 
verenigingen en dit, gecombineerd met de constatering dat Islamitische organisaties onder een 
vergrootglas liggen sinds de gebeurtenissen op 11 september 2001, lijkt een remmende werking te hebben 
gehad op financiële transparantie bij islamitische instellingen. Externe financiering voor stichtingen en 
verenigingen – al dan niet van religieuze aard – is gangbaar in Nederland en daarbuiten. Ondanks dat 
donaties vanuit de gemeenschap een belangrijke rol spelen, is het onwaarschijnlijk dat grote projecten, 
zoals een verbouwing of nieuwbouw van een gebedshuis, uitsluitend door de lokale geloofsgemeenschap 
kunnen worden bekostigd. Aangezien overheidsfinanciering niet beschikbaar is, zijn grote externe donaties 
dan haast onvermijdelijk. Er is derhalve weinig twijfel dat dergelijke financiering, bijvoorbeeld door 
buitenlandse overheden, aan moskeeverenigingen bestaat. 

De Islam is niet de enige religie met een sterke filantropische traditie. Religieuze liefdadigheid (Zakat voor 
moslims) speelt eveneens een belangrijke rol in andere geloven, zoals het hindoeïsme (Daan of Seva) en 
het christendom (aalmoezen). Echter, westerse landen zijn historisch gezien eerder donor dan ontvanger 
geweest voor religieuze liefdadigheid. Financiering aan religieuze (niet-moslim) diaspora’s in westerse 
landen blijkt niet gangbaar. Dit onderzoek heeft weinig bewijs opgeleverd van financiering door 
buitenlandse overheidsinstellingen aan andere religieuze gemeenschappen in westerse landen. Bovendien 
hebben we geen enkele aanwijzing gevonden van een structureel beleid ten aanzien van de financiering 
van instellingen (in plaats van groepen of individuen) in het buitenland. Deze bevindingen lijken te 
bevestigen dat financiering door buitenlandse overheidsinstellingen en daaraan gelieerde fondsen aan 
westerse religieuze instellingen vaker voorkomt in de islamitische gemeenschap dan bij andere religies in 
Nederland.  

Methodologie 

Naast een uitgebreide bestudering van de beschikbare documentatie en literatuur over dit onderwerp, 
alsmede een aantal inventariserende interviews, hebben we voor een quasi-experimentele aanpak gekozen 
om de beschikbaarheid en relevantie van informatie te testen. Deze aanpak bestond uit twee onderdelen: 

1. Een systematische en omvattende audit van beschikbare data over islamitische instellingen in 
Nederland, die inzicht kunnen geven over de omvang en aard van buitenlandse financiering en 
mogelijke invloed. Deze informatie is voornamelijk afgeleid uit publieke bronnen, zoals het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, gemeentearchieven, de Douane, 
rechtszaken, online bronnen, maar ook uit enkele vertrouwelijke documenten die ons ter beschikking 
zijn gesteld.  

2. Een systematische en omvattende audit van publiek toegankelijke bronnen in zes potentiële 
financierende landen op mogelijke indicaties van financiering van islamitische instellingen in 
Nederland. 

Bij het raadplegen van deze bronnen hebben we ons geconcentreerd op twee steekproeven uit een lijst met 
355 islamitische instellingen in Nederland. De eerste ‘doelgerichte’ steekproef (n = 19) bestond uit 
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moskeeën en onderwijsinstellingen geselecteerd uit een pool van instellingen die om uiteenlopende 
redenen in de media of in onderzoeksrapporten worden genoemd. In deze eerste steekproef zijn 
instellingen opgenomen waarin op basis van deze berichten bovenmatige interesse is geuit in het kader van 
dit onderzoek. De tweede steekproef (n = 20) bestond uit een controlegroep van random geselecteerde 
instellingen. Vervolgens is de in Nederlandse bronnen verzamelde informatie met indicaties van de 
aanwezigheid of afwezigheid van buitenlandse financiering getrianguleerd met informatie die daarover in 
de financierende landen is verzameld. 

Ondanks de garantie dat de organisaties en individuen anoniem konden blijven en dat de informatie 
vertrouwelijk kon worden behandeld bleken verscheidene organisaties en individuen terughoudend bij het 
verlenen van medewerking aan het onderzoek. De gebrekkige beschikbaarheid van gegevens heeft de 
uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek gecompliceerd. Niettemin worden hieronder de belangrijkste 
bevindingen en conclusies van het onderzoek weergegeven door de beantwoording van de 
onderzoeksvragen.  

De aard en omvang van buitenlandse financiering 

We hebben de beschikbare informatietypen en gegevens over buitenlandse financiering geïnventariseerd 
en beoordeeld of het mogelijk is om op basis hiervan de aard en omvang van deze financiering van de 
gehele sector in kaart kan worden gebracht.  

Welke informatie is beschikbaar in Nederland over de aard en omvang van buitenlandse financiering 
van islamitische organisaties door statelijke actoren in het buitenland? 

Uit de beschikbare documentatie is bekend dat er officiële links bestaan tussen bepaalde moskeeën in 
Nederland en buitenlandse overheden (bijvoorbeeld Turkse Diyanet moskeeën) of internationale 
organisaties (bijvoorbeeld Milli Görüş moskeeën). Echter, de documentatie die over deze organisaties voor 
dit onderzoek is verzameld biedt geen overkoepelend inzicht in de omvang van deze geldstroom uit 
Turkije naar instellingen in Nederland. Indicaties van buitenlandse financiering aan instellingen in 
Nederland, zoals gerapporteerd in rapporten of in bronnen op internet, konden in een aantal gevallen 
worden geverifieerd met gegevens uit publieke en in vertrouwelijke bronnen (zie tabel hieronder).  
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Tabel S.1: Overzicht van geraadpleegde informatiebronnen: aard en omvang van financiering 

Informatiebron Gegevens beschikbaar? Ten aanzien van religieuze instellingen, 
verschaft het informatie over: 

  Concrete indicaties 
van buitenlandse 
financiering? 

De omvang van 
buitenlandse 
financiering? 

Kadaster Ja Ja, via hypotheken Nee 

Online beschikbare 
Jaarverslagen  

Ja, maar slechts voor enkele 
instellingen 

Nee Nee 

Douane: aangifte van 
contanten 

Ja Nee Nee 

Gemeenten: bouw-
/omgevingsvergunningen  

Ja Ja Ja, in een enkel 
geval 

Politiegegevens Geen toegang verkregen binnen 
de looptijd van deze studie 

Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Dossiers van het 
Openbaar Ministerie 

Niet geanalyseerd   

Rechtszaken– 
(Rechtspraak.nl) 

Ja Ja Nee 

Online beschikbare 
informatie 

Ja Ja Nee 

Diplomatieke bronnen Nee, maar we zijn op de hoogte 
gebracht van correspondentie 
tussen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de 
ambassade van een financierend 
land 

Ja Nee, slechts in één 
specifiek geval werd 
een bedrag 
genoemd 

Rapporten van politie- en 
inlichtingendiensten 

Ja, we hebben inzicht gekregen in 
de bevindingen van één FIU 
rapport na het tekenen van een 
geheimhoudingsverklaring 

Ja Ja, in enkele 
gevallen 

 

Toegang tot politiegegevens werd niet verleend binnen de looptijd van deze studie. Als gevolg hiervan zijn 
we niet in staat geweest deze gegevens te analyseren en om deze vervolgens te koppelen aan dossiers van 
het Openbaar Ministerie.  

Is het op basis van de beschikbare informatie mogelijk om de omvang en aard in kaart te brengen van 
financiering door buitenlandse overheden aan islamitische instellingen in Nederland?  

Met de verzamelde gegevens is in enkele gevallen buitenlandse financiering aan individuele instellingen in 
de steekproef aangetoond. In de meeste gevallen werd over deze financiering al in de media gerapporteerd. 
De gegevens verschaffen echter niet voldoende informatie om een betrouwbare inschatting te maken van 
de totale omvang en aard van buitenlandse financiering voor de steekproef. Uit de literatuur blijkt dat 
informele transacties en contante betalingen een belangrijke rol spelen in het financiële verkeer tussen 
islamitische organisaties. Er is weinig transparantie bij islamitische instellingen over de aard en omvang 
van deze betalingen. Bovendien hebben we geen toegang gekregen tot cruciale informatie over (girale) 
financiële transacties. In individuele gevallen kon de aanwezigheid van buitenlandse financiers worden 
geverifieerd met behulp van, bijvoorbeeld, informatie over eigenaren en hypotheekhouders uit het 
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Kadaster. Deze methode biedt echter weinig houvast voor het in kaart brengen van de inkomsten van alle 
islamitische instellingen in Nederland. 

Bovendien moeten we voorzichtig zijn met extrapolatie van de bevindingen over de steekproef naar de 
gehele populatie van islamitische instellingen. De verschillen tussen de ‘doelgerichte’ steekproef en de 
random steekproef lijken erop te duiden dat het deel van de moskeeën dat regelmatig in de media wordt 
genoemd niet representatief is voor alle moskeeën in Nederland. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld 
enkele instellingen met recente nieuwbouwprojecten of – plannen die extra financiering vereisen. In 
vergelijking met instellingen die regelmatig in de spotlights staan, zijn er voor moskeeën in de random 
steekproef nauwelijks indicaties gevonden die duiden op buitenlandse financiering. 

Wat zou de betrouwbaarheid zijn van schattingen over de omvang en de aard van buitenlandse 
financiering aan islamitische instellingen? 

De variabele kwaliteit van gegevens beperkt de mogelijkheid om harde conclusies te trekken uit het 
beschikbare materiaal. Hoewel informatie uit publieke bronnen relatief betrouwbaar is, waren de data 
voor instellingen in de steekproef regelmatig incompleet. Bovendien is er slechts beperkte transparantie 
over de inkomsten, uitgaven, activa en passiva van deze instellingen. Zo hebben we maar voor één van de 
39 instellingen in de steekproef een jaarverslag kunnen vinden in het publieke domein. Dit jaarverslag 
bevatte overigens geen informatie over donaties. 

Indien een omvattende inventarisatie van buitenlandse financiering zou moeten worden uitgevoerd, lijkt 
toegang tot niet-publieke bronnen derhalve noodzakelijk. Informatie van inlichtingendiensten en van 
financiële instellingen over giraal betalingsverkeer kunnen meer inzicht geven in internationale financiële 
stromen naar religieuze instellingen in Nederland. Dergelijke informatie is echter niet toegankelijk voor 
instanties zonder de bijzondere bevoegdheden van inlichtingendiensten. Zelfs voor deze diensten zal het 
praktisch en juridisch moeilijk zijn om deze vertrouwelijke gegevens op te vragen voor alle circa 450 
moskeeën in Nederland, aangezien er voor het gros van deze instellingen geen reden lijkt om aan te 
nemen dat er onregelmatigheden plaatsvinden. 

Mogelijke invloed van buitenlandse financiers op islamitische instellingen in Nederland 

Buitenlandse financiering van instellingen in Nederland is niet noodzakelijk problematisch, laat staan 
illegaal. Niettemin bestaan er zorgen dat buitenlandse statelijke actoren deze financiering aan islamitische 
organisaties verlenen onder bepaalde voorwaarden, die mogelijk kunnen leiden tot activiteiten die in strijd 
zijn met de normen en waarden van de democratische rechtstaat. In deze studie waren we genoodzaakt 
ons te beperken tot indirecte indicatoren, zoals de aanwezigheid van buitenlandse bestuursleden, die 
mogelijk duiden op invloed van buitenlandse financiers. Deze bronnen en de informatie die ze verschaffen 
worden samengevat in de tabel hieronder. 

Wat weten we over de mogelijke invloed van buitenlandse financiers op islamitische instellingen in 
Nederland?  

Op basis van de voor ons beschikbare gegevens kunnen we geen algemene conclusies trekken over de 
eventuele voorwaarden waaronder financiering wordt verleend. Mogelijke invloedsuitoefening van 
buitenlandse financiers op het management van de betreffende instellingen bleek slechts aan te tonen met 

ix 



RAND Europe 

behulp van een historisch overzicht van het bestuurslidmaatschap uit het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. We noemen een bestuurslid ‘buitenlands’ als deze buiten Nederland geboren is en 
zijn/haar huidige adres ook buiten Nederland heeft. Van de totaal 1266 bestuursleden bij instellingen in 
de steekproef, zijn er 37 in buitenlands geweest over een periode van meer dan twintig jaar. Het gaat 
hierbij om 19 unieke individuen (men kan meerdere afgebroken bestuursperiodes hebben) verdeeld over 
14 instellingen, waarvan er nu nog 16 zitting hebben in een bestuur. Momenteel is 17 procent van de 
bestuursleden in de ‘doelgerichte’ steekproef ‘buitenlands’, dit in vergelijking tot slechts 1.5 procent voor 
de random steekproef.  

Tabel S.2: Overzicht van geraadpleegde informatiebronnen over mogelijke invloed van 
buitenlandse financiers 

Informatiebron Waaruit blijkt mogelijke invloed? Geven de gegevens inzicht in 
invloed of voorwaarden van 
financiering? 

Het Kadaster Eigendom vastgoed en 
hypotheekgever 

Nee 

Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel  

Bestuursleden Mogelijk, in enkele gevallen 

Politiegegevens (Vermeende) misdaden, 
overtredingen of onrechtmatige 
daden gerelateerd aan financiering 

Niet beschikbaar 

Dossiers van het Openbaar 
Ministerie 

Vermeende) misdaden, 
overtredingen of onrechtmatige 
daden gerelateerd aan financiering 

Nee, met enkele uitzonderingen 

In enkele gevallen bleken berichten over buitenlandse financiering uit de media of AIVD-rapportage te 
corresponderen met de aanwezigheid van één of meerdere bestuursleden met dezelfde nationaliteit. Dit 
zou kunnen duiden op mogelijke invloed van de financier op het management en de dagelijkse praktijk 
van deze instellingen. Maar de bronnen geven geen informatie over de aard van deze invloed. Bovendien 
blijken er in de ‘doelgerichte’ steekproef veel meer niet-ingezetene bestuursleden voor te komen dan in de 
random steekproef, hetgeen suggereert dat de instellingen die regelmatig in het nieuws komen niet 
representatief zijn voor alle islamitische instellingen.  

Overige informatiebronnen, zoals rechtszaken, bouwvergunningen, literatuur of online bronnen, gaven 
geen inzicht in mogelijke buitenlandse invloed buiten hetgeen reeds in de media werd bericht. 

Wat zou de betrouwbaarheid zijn van inschattingen van voorwaarden die aan buitenlandse 
financiering worden gesteld? 

Hoewel informatie van publieke instellingen betrouwbaar lijkt te zijn, stelt deze ons niet in staat om 
algemene conclusies te trekken over mogelijke voorwaarden die aan buitenlandse financiering aan 
moskeeën worden gesteld. Indien er al een indicatie van mogelijke onregelmatigheden bestaat, is het 
moeilijk aan te tonen dat deze daadwerkelijk verband houdt met financiering. 
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Het verbeteren van de kwaliteit van publieke data zal daarom waarschijnlijk niet leiden tot een verbeterd 
inzicht in de voorwaarden van buitenlandse financiering. Wij verwachten bovendien niet dat additionele 
publieke informatiebronnen wel een precieze en betrouwbare inventarisatie kunnen faciliteren. Wellicht 
dat dit kan leiden tot een accurater en completer overzicht van de buitenlandse bestuursleden, maar het 
geeft waarschijnlijk weinig inzicht in de aard van hun betrokkenheid bij de organisaties. 

Informatie uit financierende landen 

In zes potentiële financierende landen, te weten Marokko, Koeweit, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije en de 
Verenigde Arabische Emiraten (VAE), is online beschikbare informatie systematisch doorzocht naar 
mogelijke indicaties die duiden op financiering aan Nederlandse islamitische instellingen. Hoewel we niet 
op bewijs van dergelijke financiering uit andere dan deze zes landen zijn gestuit, valt het evenmin uit te 
sluiten dat ook vanuit andere landen financiering aan islamitische instellingen in Nederland voorkomt.  

Welke informatie is beschikbaar in de geselecteerde financierende landen die inzicht kan geven over 
de omvang en aard van financiering aan islamitische instellingen in Nederland? 

Over het algemeen is er weinig transparantie over de uitgaven van charitatieve instellingen in het Midden 
Oosten, Turkije en Marokko. Er blijkt weinig regelgeving te zijn die internationale donaties reguleert. In 
die landen (zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of de VAE) waar wel wetten bestaan die de oprichting en de 
organisatie van filantropische instellingen en stichtingen reguleren, blijft transparantie achter. De 
regelgeving zou de autoriteiten aldaar een duidelijk beeld moeten geven van de bronnen en bestemmingen 
van door de overheid erkende fondsen, maar wij hebben weinig kunnen traceren. Daarnaast blijkt uit de 
lokale media in financierende landen dat in enkele gevallen ambassadepersoneel officiële gelegenheden, 
zoals een ceremonie ter gelegenheid van de opening van nieuw moskeegebouw, heeft bijgewoond. Dat zou 
kunnen betekenen dat diplomatieke missies een completer beeld hebben van activiteiten en financiering 
door officieel erkende liefdadigheidsinstellingen dan dat duidelijk wordt na de analyse van het materiaal 
dat beschikbaar is in het publieke domein, zoals jaarverslagen. 

Is het mogelijk om specifieke voorbeelden van buitenlandse financiering aan islamitische organisaties in 
Nederland te traceren in de financierende landen?  

Voor het merendeel van de geselecteerde landen blijkt uit documentatie van verschillende 
overheidsinstellingen en fondsen dat er een actief beleid is van het financieren van religieuze activiteiten in 
het buitenland. Uit onze inventarisatie van liefdadigheidsinstellingen blijkt dat landen met een grote 
moslimbevolking de prioriteit krijgen. Het grootste deel van de financiering en de meerderheid van 
programma’s zijn gericht op landen Afrika en Azië. Uit de beschikbare documentatie van de in 
aanmerking komende instanties uit de onderzochte financierende landen, konden we met uitzondering 
van enkele gevallen buitenlandse financiering aan Nederlandse instellingen niet bevestigen.  

Het uitbreiden van de analyse met aanvullende gegevens 

Op basis van de systematische analyse van beschikbare gegevens verwachten wij niet dat vervolgonderzoek 
aanvullende gegevens tot een betrouwbare en omvattende inschatting van de aard, omvang en invloed van 
buitenlandse financiering aan islamitische instellingen in Nederland zal leiden. Daarentegen achten we het 
wel mogelijk om de inkomsten en herkomst van donaties van individuele instellingen in gedetailleerd te 
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onderzoeken. Bijvoorbeeld van alle bestuursleden, beschikbaar in het Handelsregister, kunnen de 
antecedenten en huidige connecties met andere organisaties worden nagegaan. In individuele gevallen kan 
dit (vermeende) connecties met (internationale) organisaties en/of tussenpersonen aan het licht brengen 
die in verband worden gebracht met financiering van islamitische instellingen in West-Europa.  

Andere typen gegevens, zoals informatie verstrekt door de instellingen zelf of politiegegevens kunnen 
helpen bij het inventariseren van mogelijke voorwaarden aan financiering. Het is mogelijk om alle circa 
450 instellingen individueel te onderzoeken en zodoende het verband tussen financiële stromen, 
instellingen en hun acties in kaart te brengen, hetgeen eventueel bewijs vóór danwel tégen het uitoefenen 
van invloed kan opleveren. Dit is echter kostbaar en weinig efficiënt onderzoek, waarbij het moeilijk zal 
zijn deze links te verifiëren met enkel informatie in het publieke domein. Speciale 
opsporingsbevoegdheden lijken noodzakelijk om deze informatie boven tafel te krijgen.  

In theorie kan een studie dus worden uitgebreid met informatie van inlichtingendiensten en financiële 
instellingen, maar wij bevelen niet aan een alomvattende inventarisatie te doen op basis van dergelijk 
informatie. Buitenlandse financiering en eventuele invloed op moskeeën en onderwijsinstellingen is niet a 
priori problematisch of onwenselijk, laat staan illegaal. De materiële en immateriële kosten van een 
dergelijke arbeidsintensieve en privacy-gevoelige exercitie zouden naar alle waarschijnlijkheid 
disproportioneel zijn aan de baten. Zelfs voor een dienst met de juiste bevoegdheden zal het praktisch en 
juridisch problematisch zijn een alomvattend onderzoek onder de islamitische instellingen in Nederland 
uit te voeren. 

Aanbevelingen 

Gezien de beperkte haalbaarheid van een alomvattende inventarisatie, sluiten we af met enkele 
aanbevelingen over wat mogelijk kan worden gedaan om een beter inzicht in buitenlandse financiering 
aan islamitische instellingen in Nederland te krijgen en om de financiële transparantie in deze sector te 
vergroten.  

Bestudeer internationaal opererende organisaties die optreden als tussenpersoon 

In deze haalbaarheidsstudie zijn een aantal internationaal opererende organisaties geïdentificeerd die 
mogelijk optreden als tussenpersoon of makelaar tussen financiers en instellingen in Nederland. Hoewel 
een systematische analyse van deze organisaties buiten de afbakening van dit onderzoek viel, zou nadere 
studie gerechtvaardigd zijn vanwege de belangrijke rol die ze lijken te spelen bij het koppelen van fondsen 
en moskeeën.  

Stuur aan op een verbetering van de financiële transparantie in de sector 

Islamitische instellingen en koepelorganisaties zijn weinig transparant over hun financiële huishouding. 
Onze aanbeveling zou zijn om islamitische instellingen te bewegen meer inzicht hierin te verschaffen 
teneinde de instellingen die niets te verbergen hebben niet nodeloos bloot te stellen aan nader onderzoek. 
Instellingen en koepelorganisaties kunnen hun financiële jaarverslagen publiceren of delen met de 
overheid en daarin informatie over donaties en financiering uit het buitenland opnemen. De overheid zou 
hierbij een rol kunnen spelen door zelf-regulering te stimuleren of co-regulering te faciliteren, eventueel in 
samenwerking met koepelorganisaties. 
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Een andere mogelijkheid is het uitbreiden van het toezicht op stichtingen en verenigingen in combinatie 
met de verplichting jaarlijks aangifte te doen van donaties uit het buitenland voor bedragen boven een 
bepaald minimum bedrag. Hierbij kunnen details over de financier door de toezichthouder eventueel op 
vertrouwelijke basis worden behandeld.  

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat alle instellingen zich zullen conformeren aan deze richtlijnen, zal het 
de financiële transparantie van het collectief vergroten, zodat de beschikbare middelen kunnen worden 
aangewend voor de instellingen die niet transparant zijn.  
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