
Amendement 2 bij voorstel nr.85     Schaffen, 15 september 2019.
            
  
 
 
Toelichting: 
 
De Staatsveiligheid telt bijna honderd salafistische organisaties in ons land, zowel moskeeën, 
religieuze centra als onderwijsinstellingen. De radicale stroming in de islam is in opmars, meldt De 
Tijd. 
 
De staatsveiligheid heeft bij al die organisaties een of meer verontrustende zaken vastgesteld. Er 
predikt een salafistische imam, de bestuurders zijn aanhangers van het salafisme, ze worden 
gefinancierd door een salafistische organisatie of een deel van de bezoekers zijn aanhangers van het 
salafisme. 
 
Maar wat doet de politiek ? “België wacht tot het salafisme zichzelf oplost. EEN GROTE FOUT” 
bloklettert De Standaard op 11 september 2019. 
 
Met dit amendement wenst de provincieraad van Vlaams-Brabant duidelijk te maken dat “op de rem 
staan onder het voorwendsel van voorzichtigheid” geen optie is, en we wel degelijk voorstander zijn 
van een doelgerichte aanpak door de bevoegde minister. 
 
 
 
Amendement 2.  
 
Vervanging van  onderstaande paragrafen uit de toelichting van voorstel 85 door twee nieuwe : 
 
 
Te vervangen : 
 
“De provincie heeft een opdracht m.b.t. de financiering van de geloofsgemeenschap. De toepassing 
van de huidige regels biedt onvoldoende transparantie. 
 
De provincie is van mening dat er voorzichtig omgegaan moet worden met het intrekken van de 
erkenning van een geloofgemeenschap aangezien het intrekken van de erkenning als gevolg heeft 
dat er helemaal geen controle meer is op de financiering en de activiteiten.” 
 
Nieuwe tekst : 
 
“De provincie is van mening dat de overheid, ondersteund door de Staatsveiligheid, de verspreiding 
en de financiering van elke vorm van religieus extremisme zeer goed moet in het oog houden en 
bestrijden. 
Erkenning en financiering met belastingsgeld van dergelijke geloofsgemeenschappen en 
aanverwante VZW’s is ontoelaatbaar. 
Indien de bevoegde minister over voldoende informatie beschikt om de erkenning van de 
geloofsgemeenschap Al Ihsaan daadwerkelijk op te heffen, zal de provincie Vlaams-Brabant zich 
hiernaar schikken en de financiering onmiddellijk stopzetten. 
 



De provincie Vlaams-Brabant heeft momenteel een opdracht m.b.t. de financiering van 2 
geloofgemeenschappen. De toepassing van de huidige regels biedt evenwel onvoldoende 
transparantie. “ 
 
Ingediend door : 
 
 
Willy Smout  
 
namens de Vlaams Belang fractie. 


