In plaats van nepoplossingen voor te stellen, moet minister
Homans komaf maken met erkenning en subsidiëring van
moskeeën
Chris Janssens mag rapport Staatsveiligheid betreffende
Diyanet-moskeeën niet inzien: parlementair controlerecht
gefnuikt
Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de stoere verklaringen van Liesbeth Homans in het
VTM-nieuws dat onze “wetten boven de sharia staan”. Homans wekte daarbij de indruk dat
moskeebesturen die erkend willen worden een verklaring zouden moeten ondertekenen waarin ze
bevestigen akkoord te gaan met dat principe. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “De NVA denkt alle problemen met de islam te kunnen oplossen met het laten ondertekenen van enkele
verklaringen: moskeeën moeten nu al verklaren ‘de mensenrechten te zullen naleven en iedereen te
weigeren die dat niet doet’, dan was er de nieuwkomersverklaring van Theo Francken en nu is er de
‘wetten gaan boven sharia’-verklaring van Homans. In de praktijk blijken al deze verklaringen echter
niets waard te zijn.”
Chris Janssens stelt immers vast “dat op geen enkele manier gecontroleerd wordt of er
daadwerkelijk wordt gehandeld naar de ondertekende verklaringen. Noch minister Homans noch
haar voorgangers Keulen en Bourgeois hebben ook maar één erkenning van een moskee
ingetrokken. Ondertussen nemen erkende en betoelaagde Turkse Diyanet-moskeeën in Vlaanderen
via spionagepraktijken deel aan de zuiveringsoperaties van de Turkse despoot Erdogan en van
minstens één erkende moskee (De Koepel) is het bekend dat een imam die er predikte de jihad ging
vechten in Syrië. Zelfs van deze moskeeën werd de erkenning niet ingetrokken. Waar wacht minister
Homans in hemelsnaam op?”
Ondertussen wordt ook aan parlementsleden elke controle op de naleving van de
erkenningsvoorwaarden van moskeeën ontzegd. Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens
vroeg vorige week inzage in een rapport van de Staatsveiligheid over Diyanet. Dit controlerecht
werd hem botweg ontzegd (zie bijlage). Het stinkende Diyanet-potje moet blijkbaar toegedekt
blijven.
Chris Janssens: “In plaats van de perceptie te wekken dat ze een kordaat beleid voert, zou minister
Homans beter radicaal komaf maken met de erkenning en subsidiëring van moskeeën in Vlaanderen.
De islam staat immers haaks op onze fundamentele Europese waarden. De zogenaamde Vlaamse
islam die de regering nastreeft is een fata morgana. De Vlaamse regering zou beter een strategie
uitwerken om de islamisering van onze samenleving te stoppen.”
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