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Geachte heer Rog, 18 maart 2020 
 
Het OJCM is het overlegorgaan met vertegenwoordigers uit het Contactorgaan Moslims en Overheid, de 
Raad van Kerken Nederland, het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor 
Progressief Jodendom.  

Het OJCM staat voor vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, geeft invulling aan de scheiding van Kerk 
en Staat en baseert zich op de verdragen van de universele rechten van de mens. Van hieruit wil het OJCM 
bijdragen aan een Nederlandse samenleving waarin allen in vrijheid en veiligheid samenleven, waarbij 
vertrouwen in en kennis over elkaar de basis is. 
 
Wij hebben op basis van onze waarden de parlementaire ondervragingen 'ongewenste beïnvloeding van 
onvrije landen’ intensief gevolgd en besproken. Wij zijn van mening dat de religieuze organisaties in 
Nederland net als iedere andere organisatie in beginsel het recht hebben donaties alsook financiering te 
ontvangen vanuit het buitenland . Wij vertrouwen erop dat bestaande wetgeving, en andersoortige 
regelingen, toereikend zijn om ongewenste beïnvloeding die in strijd zou kunnen zijn met de Nederlandse 
waarden te belemmeren. Wel kunnen wij ons voorstellen dat u nagaat of er überhaupt  aanvullende 
wetgeving nodig is. Wij van mening dat vooral een grote mate van zelf-transparantie kan bijdragen aan het 
wegnemen van in ieder geval het beeld dat organisaties vanuit onduidelijke hoek, hetzij buiten- hetzij 
binnenlands, worden (mede)gefinancierd en beïnvloed.  Wij spreken met de leden van ons overleg, om deze 
stap nu te zetten 
 
De verhoren hebben tot nu toe onbedoeld geleid tot polarisatie en groeiend wantrouwen tussen 
verschillende bevolkingsgroepen en moslims onderling. Wij zouden de commissie willen aanraden om een 
informatieve notitie op te nemen in het rapport over de wijze waarop islamitische organisaties zichzelf in 
Nederland organiseren zodat dit tot objectieve kennisverbreding leidt. Wanneer men spreekt van imams uit 
herkomstlanden dient daarbij vermeld te worden dat dit voor vele moskeeën een noodzakelijke keuze is 
vanwege het nu nog ontbreken van een Nederlandse imamopleiding. 
 
Wij zijn graag bereid hierover verder met u van gedachten te wisselen.  
 
Hoogachtend, namens OJCM 
 
 
Muhsin Köktas (Contactorgaan Moslims en Overheid) 
Christien Crouwel (Raad van Kerken Nederland) 
Ruben Vis (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) 
Hanneke Gelderblom-Lankhout (Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom)  

Contactgegevens: Tel.: 06-53501801 - Mail: gelde052@planet.nl 
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