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Datum 17 februari 2015 Ons kenmerk
Onderwerp Liefdadigheidsgala stichting Rohamaa 8 maart 2015 te Rijswijk 618399

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak In uw
brief behandelen.

Geachte heer Geerts,

De salafistische stichting Rohamaa organiseert op 8 maart aanstaande een groot
liefdadigheidsgala in Rijswijk. Voor deze gelegenheid wil de stichting diverse
prominente predikers uit het buitenland laten spreken voor een groot gehoor. Van
deze predikers is bekend dat zij behoren tot de stroming van de politieke
salafisten. Het gaat hier niet om jihadisten, maar wel om invloedrijke
geestelijken. Van sommigen van hen is bekend, dat zij in contact staan met
radicaal-islamitische personen of organisaties. Op basis van eerdere
spreekbeurten van enkele van deze predikers mag ervan uitgegaan worden dat
hun boodschap sterk anti-integratief en antidemocratisch zal zijn. De
aanwezigheid van deze predikers kan een negatieve invloed hebben op het
radicaliseringsproces van jongeren die ontvankelijk zijn voor hun boodschap.

De bijeenkomst in Rijswijk vind plaats in een tijdsgewricht dat er in Nederland
grote maatschappelijke ongerustheid bestaat over de risico’s van het jihadisme.
De uitreis naar Syrië en Irak van tientallen jonge Nederlandse moslims, hun
betrokkenheid bij gruweldaden aldaar en in vier gevallen zelfs bij
zelfmoordaanslagen is hier debet aan. Nu met de recente aanslagen op islamcritici
en joodse doelwitten in Brussel, Parijs en Kopenhagen het terroristisch geweld
voor het gevoel van de burger nog dichterbij Is gekomen, is de maatschappelijke
ongerustheid nog verder toegenomen. Daarmee dreigt de maatschappelijke rust
en stabiliteit in gevaar te komen, zoals ook blijkt uit verschillende incidenten rond
moslims en hun gebedshuizen In ons land.

Tegen de achtergrond van deze delicate maatschappelijke verhoudingen is het
zeer risicovol - voor moslims en niet-moslims - dat er op dit moment een groot
gala wordt georganiseerd met radicale predikers die uit het buitenland komen, en
die niet goed op de hoogte zijn van de verhoudingen alhier. Hun optreden zal de
negatieve beeldvorming over moslims in ons land nodeloos versterken en
spanningen verder op de spits drijven. In het belang van de maatschappelijke
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rust doe ik dan ook dringend het verzoek om de visa van deze predikers in te Nationaal Coördinator
trekken Terrorismebestrijding en

Veiligheid
NCTV

Hoogachtend, Datum
De Minislr van Veilig eid en Justitie, 17 februari 2015

namens 1eze, Ons kenmerk
618399

H.W.M.hoof
Nationaal oördinator rrorismebestrijding
en Veiligheid
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