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Onderwerp 
 
Schriftelijke vragen van het lid Poot (VVD) inzake mogelijke buitenlandse donaties 
aan islamitische organisaties  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 
Op 4 september jl. berichtte het NRC Handelsblad in het artikel ‘Koeweit spekt 
moskeeën met miljoenen’ over een overzicht waarin Koeweit het ministerie van 
Buitenlandse Zaken informeert over buitenlandse donaties die islamitische 
instellingen in Nederland (hebben) ontvangen.  
 
Volgens het artikel hebben achttien islamitische organisaties voor ten minste tien 
miljoen euro aan schenkingen ontvangen in de afgelopen jaren. Een van de 
donateurs is de omstreden organisatie ‘Society of the Revival of Islamic Heritage’, die 
in onder andere de Verenigde Staten en Rusland op de terreurlijst staat.  
 
De VVD vindt het zorgwekkend dat islamitische organisaties mogelijkerwijs worden 
gefinancierd door organisaties of stichtingen die met terrorisme in verband worden 
gebracht en wil daarom weten of er ook Amsterdamse organisaties zijn die donaties 
(hebben) ontvangen.  
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de VVD, op 
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Bevinden er zich onder de islamitische organisaties die donaties hebben 

ontvangen ook organisaties die in Amsterdam zijn gevestigd? Zo ja, wanneer is 
het college hiervan op de hoogte gesteld? Welke organisaties zijn dit? Welke 
bedragen hebben zij ontvangen en van wie? 

2. Is het college bereid maatregelen te nemen indien er (nu of in de toekomst) 
Amsterdamse organisaties schenkingen ontvangen die afkomstig zijn van 
stichtingen of organisaties die in verband worden gebracht met terrorisme? Zo ja, 
welke? Zo nee, waarom niet? 

3. Kan het college uiteenzetten in hoeverre zij zicht heeft op de buitenlandse 
geldstromen die religieuze organisaties in Amsterdam ontvangen? Is dit volgens 
het college voldoende? 

4. Spant het college zich in om haar zicht en grip op deze buitenlandse geldstromen 
te vergroten? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 

Het lid van de gemeenteraad,  
M.C.G. Poot 


