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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002816/2021
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Jean-Lin Lacapelle (ID), Julie Lechanteux (ID), André Rougé (ID), Guido Reil (ID), Nicolaus Fest 
(ID), Laura Huhtasaari (ID), Christine Anderson (ID), Filip De Man (ID), Markus Buchheit (ID), 
Joachim Kuhs (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Catherine Griset (ID), Aurélia Beigneux (ID), 
Gunnar Beck (ID), Nicolas Bay (ID), Gerolf Annemans (ID), Virginie Joron (ID), Maximilian Krah 
(ID), François-Xavier Bellamy (PPE)

Betreft: Financiering van een islamistische organisatie door de Europese Commissie

De Commissie heeft Islamic Relief Germany voor de periode 2021-2027 als humanitaire partner 
gecertificeerd en aan deze organisatie ook reeds subsidies ten belope van 712 000 EUR toegekend.

Duitsland beschouwt deze organisatie als nauw verwant met de Moslimbroederschap, en Israël heeft 
haar op zijn lijst van terroristische organisaties gezet.

Hoe kan het dat de Commissie, terwijl Europa zucht onder een ongekende golf van terroristische 
aanslagen, die bijna 300 Fransen het leven heeft gekost, financiering toekent aan een organisatie die 
nauw verwant is met de Moslimbroederschap, een integrerend onderdeel van het netwerk van 
islamisten?

Het is niet de eerste keer dat de Commissie financiering toekent aan dit soort organisaties; eerder 
gebeurde dit al aan het (door Tariq Ramadan opgerichte) “European Muslim Network”, het (door de 
Franse regering ontbonden) collectief tegen islamofobie in Frankrijk, het forum van Europese 
organisaties van moslimjongeren en moslimstudenten (Femyso), en “Empowering Belgian Muslims”.

Kan de Commissie tegen de achtergrond van het bovenstaande antwoord geven op de volgende 
vragen:

1. Hoe rechtvaardigt de Commissie de besluiten die tot deze partnerschappen hebben geleid, in 
weerwil van de bekende banden van deze organisaties met de islamistische beweging?

2. Gaat de Commissie haar toezeggingen aan Islamic Relief Germany intrekken en de overmaking 
van subsidies stopzetten?

3. Is de Commissie voornemens de rol van de Moslimbroederschap bij de opkomst van het 
islamisme publiekelijk te veroordelen en een eind te maken aan alle subsidies voor de 
organisaties van deze beweging?


