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DEBATVERZOEK 
 
Onderwerp: Islamisering van Gelderland 
Indiener: PVV 
 
Ik verzoek u dit debatverzoek te agenderen in de vergadering van: 
Provinciale Staten van 26-6-2013 
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1 Inhoud debatverzoek (beoogd resultaat/doel) 
 
Bespreken van de problematiek m.b.t. de islamisering van Gelderland, de gevolgen die hier uit 
voortvloeien en hoe deze doelgericht aan te pakken. 
 
2 Aanleiding 
 
De basis van de Islam is de Koran, de Hadith en de Sharia. Deze geschriften zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden.  
 
De PVV Gelderland heeft een onderzoek verricht naar de Islamisering van Gelderland waar uit 
blijkt dat er sprake is van Islamisering en dat dit een sluipend proces is.  
De toename van de Islam, is een ongewenste ontwikkeling omdat er binnen de Islam sprake is 
van : 

1. Ongelijkheid tussen man en vrouw 
2. Ongelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen  
3. Geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid 
4. Geen integriteit van het lichaam (lijfstraffen) 
5. Geen vrijheid voor sexuele beleving en sexuele geaardheid,  
6. Geen vrijheid tot keuze van godsdienst 

 
Dit is in strijd met de Nederlandse wet en in strijd met de Nederlandse normen en waarden. 
 
3 Standpunt en overwegingen 
 
Binnen de Islam wordt de Koran gezien als het woord van God en er valt niet te twijfelen over de 
juistheid van de teksten, die verdeeld zijn in Soera’s.  
De Hadith zijn overleveringen over het leven van Mohammed. Binnen de Islam wordt 
Mohammed gezien als de volmaakte mens en  Mohammed is dan ook hét voorbeeld voor de 
moslim. 
Binnen de Islam wordt als enige juiste wetgeving de Sharia gezien.  
 
Verwijzingen naar stellingen uit de islamitische documenten 
 
1.Ongelijkheid tussen man en vrouw 
In de Koran wordt binnen de vierde Soera An nisa beschreven hoe de omgang met vrouwen  
Enkele citaten: “mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen 
heeft doen uitmunten” (vers 34-35) 
Hier wordt aangeven dat vrouwen ondergeschikt zijn. 
“en van degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar alleen in 
haar bedden en tuchtigt haar”. 
Hier wordt aangeven dat vrouwen het is toegestaan om vrouwen te mishandelen. 
Binnen de Sharia worden de volgende punten: een huwelijk is een contract tussen de bruidegom 
en de vader van de bruid. Hier wordt aangeven dat uithuwelijken is toegestaan. 
Getuigenis van een man is even veel waard als die van 2 vrouwen. Hier wordt aangeven dat een 
vrouw half zo veel waarde in de schaal legt als een man. 
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Een man mag meerdere vrouwen huwen. Een vrouw mag één man huwen. 
Een islamitische man mag met een niet moslima huwen. 
Een niet-moslim man mag met niet met een moslima huwen. 
Een vrouw erft niet hetzelfde als een man in haar positie. 
Hier wordt aangeven dat een vrouw geen gelijke rechten heeft als de man. 
Vrouwen en slaven hebben in de Sharia een eigen juridische persoonlijkheid. 
Hier wordt aangeven dat een vrouw eeandere juridische persoonlijkheid heeft dan een man. 
 
 
2.Ongelijkheid tussen gelovigen en ongelovigen  
In de Sharia is het volgende vastgelegd: 
Christenen en Joden, die wonen in de Dar al-Islam, onder Islamitisch gezag, krijgen de status 
van dhimmie. Dit houdt in dat zij in ruil van betaling van een soort belasting, de Jizya,  en 
erkenning van het Islamitisch gezag, hun eigen religie mogen belijden. Deze dhimmie status 
geeft beperking van burgerrechten met zich mee. Zo kan een niet-moslim nooit getuigen tegen 
een moslim. Niet-moslims hebben geen toegang tot hoge bestuursfuncties. 
Het statuut waaronder Joden en Christenen onder de Islam moeten leven, de zogenaamde 
voorwaarden van (kalief) Umar bepalen dat zij niet met respect behandeld dienen te worden. Zij 
mogen geen nieuwe kerken of synagogen meer bouwen, zelfs groot onderhoud is verboden. 
Hier wordt aangeven dat er sprake is  van ongelijkheid in rechtspositie tussen moslims en niet- 
moslims en dat niet-moslims zich onderworpen moeten voelen. 
 
Ook wordt er in de Koran aangegeven om niet-moslims op afstand te houden  
Citaat uit hoofdstuk 4 , vers 90. 
“Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden tot dat zij voor de zaak van Allah werken. En als 
zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen aan en doodt hen, waar gij hen ook vindt; en neemt vriend 
noch helper uit hun midden” 
Hier wordt aangeven dat niet-moslims op afstand gehouden dienen te worden en indien niet-
moslims de verspreiding van de Islam tegen werken gedood moeten worden. 
 
3.Geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid 
De Sharia geeft aan dat kritiek op Mohammed bestraft wordt met de dood. 
Hier wordt aangeven er geen plaats is voor de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. 
 
4.Geen integriteit van het lichaam (lijfstraffen) 
De Sharia geeft aan dat er straffen kunnen worden toegepast als het afhakken handen, 
onthoofden, geseling en steniging. 
Hier wordt aangeven dat er geen integriteit van het lichaam is. 
 
5.Geen vrijheid voor sexuele beleving en sexuele geaardheid 
Bij eerdere punten is al aangegeven dat voor vrouwen geen vrijheid is binnen de eigen sexuele 
beleving. 
De Sharia geeft aan dat homosexualiteit verboden is en de straf hierop is de doodstraf. 
 
6.Geen vrijheid tot keuze van godsdienst 
Op uittreding uit de islam stelt de sharia de doodstraf. 
 
In hoeverre kan de Islam invloed verwerven in Gelderland? 
Om zaken helder te maken heeft de PVV Gelderland een onderzoek verricht naar de 
Islamisering van Gelderland. Gaande weg werd bevestigd wat wij al stelden: er is sprake van 
islamisering in Gelderland en het is een sluipend proces. 
51% van de Gelderse gemeenten hebben binnen de gemeente één of meerdere Islamitische 
instellingen. Er zijn 46 moskeeën geïnventariseerd waarvan 46% van deze moskeeën nauw 
samen werken met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. 
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Deze organisatie staat onder leiding van het Presidium van Godsdienstzaken in Turkije. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? Men richt een stichting op met culturele en sociale doelstellingen, 
zoals b.v. huiswerkbegeleiding, ontmoetingsplaats voor vrouwen, Nederlandse taalcursussen 
etc. Hiervoor vraagt men subsidie aan. Na enige tijd komt er een gebedsruimte. Weer later komt 
er een aanvraag voor een moskee. De moskee wordt gebouwd. 
 
Moskeeën  genereren  inkomsten  door nevenactiviteiten  zoals  winkels en  kinderopvang. Bij 
tenminste 22% van de moskeeën bleek er ook een winkeltje te worden gerund.  Geen van deze 
winkels is geregistreerd bij de kamer van koophandel. Deze faciliteiten worden gerund door 
vrijwilligers. Dit is ook nog een vorm van concurrentie vervalsing. Opbrengsten vloeien direct 
naar de stichting, waarin de moskee is opgenomen.   
 
Ook  collecteert men, naar  eigen  zeggen, bij  andere moskeeën, ook  in het buitenland.  Men 
geeft aan dat het lonend is. Van wie deze giften afkomstig zijn is niet duidelijk. Als  dan  de  
moskee  is gebouwd,  gaat men  op  zoek  naar  nieuwe  financiële middelen  voor  het  bouwen  
van  een nieuwe vestiging. Men gaat op zoek naar een nieuwe locatie en het proces begint weer 
van voren af aan.  
 
Wij hebben geconstateerd dat er zelfs waarderingssubsidies door gemeente besturen worden 
verstrekt aan de Islamitische Stichtingen. Zij dragen dus direct bij aan de Islamisering van 
Gelderland. Hoe kunnen deze gemeenten deze bijdragen verantwoorden als men zich realiseert 
dat de Islam in strijd is met de Westerse democratie. 
 
Naarmate de Islamisering in Gelderland toe neemt, zullen de Westerse normen en waarden 
onder druk komen te staan. Dit zal gaan leiden tot het verlies van vrijheid en gelijkheid.  
De PVV fractie vraagt dan ook aan Provinciale staten zich uit te spreken dat: 
 

 De Islam in strijd is met de Nederlandse normen en waarden. 

 De Islamisering van Gelderland een ongewenste ontwikkeling is. 
 
De PVV fractie vraagt tevens aan GS om zicht tot het uiterste in te spannen om de islamisering 
van Gelderland tegen te gaan en hierop het beleid aan te passen. 
 
 
 


