
Formulier - Mondelinge vraag

Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 19-02-2018 22.12 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Diyanet-moskee 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
De provincies subsidiëren de werkingskosten van lokale geloofsgemeenschappen volgens een
aantal criteria. Zo moet de provincie Oost-Vlaanderen decretaal exploitatietoelagen uitbetalen aan
de islamitische geloofsgemeenschappen die erkend zijn. Tot deze gesubsidieerde islamitische
geloofsgemeenschappen behoren ook een aantal zogenaamde Diyanet-moskeeën. Wij vernamen via
de internationale pers dat recentelijk in ten minste één Nederlandse Diyanet-moskee de jihad werd
verheerlijkt. Diyanet is het 'Turkse Presidium voor Godsdienstzaken' ofwel het 'ministerie voor
geloofszaken'. Het is verbonden aan de Turkse eerste minister en beheert overal in Europa
moskeeën. Het voorziet de moskeeën ook ieder week van een officiële preek. Zelf ontkent de
Diyanet-vertegenwoordiger in Den Haag dat in Nederland de Diyanet-preken worden voorgelezen.
Volgens hem schrijven de Nederlandse Diyanet-moskeeën hun eigen preken. Nochtans slaagde de
Nederlandse krant De Telegraaf er in zo'n preek op te nemen. De preek werd vertaald en bleek wel
degelijk op de officiële Diyanet-preek gebaseerd te zijn. Anti-Koerdische aanval op Afrin De
Telegraaf citeert de preek als volgt: "Onze soldaten laten aan de hele wereld zien dat wij zonder
twijfel alles opofferen om ons geloof, vlag en land te beschermen. (...) Iedere zoon van ons land
die in de kracht van zijn leven de zoete nectar van het martelaarschap drinkt, schreeuwt ons dit toe.
(...) Degene die sterft op de weg van Allah, noem die nooit dood, maar noem die levend." Een
moskeebezoeker liet weten dat de betreffende preek verwees naar de strijd die Turkije momenteel
voert in het Syrische Afrin. Turkije viel die regio halverwege vorige maand binnen in een poging
om het Koerdische YPG te verdrijven. Het YPG is een Syrisch-Koerdische militie die met de steun
van de Verenigde Staten tegen Islamitische Staat strijdt, maar door Turkije als terroristisch wordt
beschouwd. Turkije ligt internationaal onder vuur omwille van de aanvallen op de Syrische
Koerden. Minister Homans liet al eerder weten geen nieuwe lokale geloofsgemeenschappen meer
te erkennen tot er een sluitende handhaving is van de erkenningscriteria. Volgens haar is de
uiteindelijke bedoeling dat er een duidelijk handhavingsproces wordt uitgetekend, waarbij alle
informatie beschikbaar is die nodig is om te controleren of lokale geloofsgemeenschappen blijvend
aan deze criteria voldoen. Het moet daarbij voor alle actoren duidelijk zijn welke informatie zij
verwacht worden aan te leveren aan wie, op welke manier en met welke periodiciteit. 
  
Concrete vragen:
Worden de imams op welke manier ook gecontroleerd zodat ze in hun preken in de Oost-Vlaamse
(en bij uitbreiding de Vlaamse) moskeeën de jihad niet verheerlijken? Is er in dit verband enig
overleg met Vlaams minister Homans? Hoe zit het met de 'sluitende handhaving van de
erkenningscriteria'? Minister Homans zou hiervoor een extern bureau inschakelen. 



  


