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Belgische moslims sponsoren terrorisme 

 

Zo grof bakt men het zelden. Dinsdag 1 juni 2010. Het Belang van Limburg en de Gazet van 
Antwerpen posten beide een artikel op hun website met als titel ‘Belgische moslims sponsoren 
terrorisme’. In 2009, zo luidt het, hebben Belgische politiediensten beslag gelegd op ‘exact ‘ 7,3 
miljoen euro, bestemd voor terroristische aanslagen. De kranten citeren gerechtelijke bronnen dat 
dit nog maar het topje van de ijsberg vormt. De meeste Belgische steun aan terroristische 
groeperingen in landen als Irak, Afghanistan en Pakistan vertrekt uit Brussel, Antwerpen en een 
aantal Waalse steden. Veel geld wordt zogezegd gestort voor liefdadigheidswerk in het Midden-
Oosten, maar wordt daarna doorgesluisd naar rekeningen van terroristische organisaties. 

Klikt behoorlijk serieus, vooral omdat tot nu toe slechts sprake was van betrekkelijk kleine bedragen, 
eerder in de tienduizenden euro. Met 7 miljoen euro zou België meteen aan de top van de ranglijst 
komen te staan van landen waaruit steun aan het terrorisme wordt geleverd.  

Alleen… het artikel raakt kant noch wal. 

De politie heeft geen 7,3 miljoen euro in beslag genomen. Dat bedrag is – zonder bronvermelding – 
ontleend aan het jaarverslag 2009 van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en werd uit 
zijn context gerukt. Het gaat om de totale som van verdachte transacties waarin aanwijzingen van 
terrorisme  gevonden werden, in lopende en in nieuwe dossiers. Dat gebeurt als volgt. Bij de Cel voor 
Financiële Informatieverwerking komt een melding binnen dat een transactie verdacht zou kunnen 
zijn. De CFI maakt deze informatie vervolgens over aan het parket voor verder onderzoek en, indien 
bewezen, gaat deze over tot een rechtszaak.  

Uit het verleden blijkt dat zowat 100 procent van de dossiers uitdraaien op: ‘te weinig informatie’.  

Maar er is meer. Wat de kranten niet vermelden, is dat de afgelopen 3 jaar het aantal nieuwe 
dossiers systematisch daalt. De CFI heeft dat nochtans mooi in een tabel meegegeven. 
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Uit de CFI-tabel blijkt meteen dat het bedrag in de nieuwe dossiers in 2009 al veel bescheidener is: 
420.000 euro. De systematische vermindering van het aantal nieuwe dossiers in de afgelopen jaren 
stemt overigens netjes overeen met de daling van het aantal (al dan niet geslaagde) 
terreuraanslagen in Europa, zoals genoteerd in het laatste jaarverslag van Europol: 
 
 

 
 
 
De dertien nieuwe dossiers van 2009, zo vermeldt de CFI nog, vormen overigens een te beperkt 
aantal om algemene trends uit af te leiden, behalve dan dat het in de meeste gevallen gaat om 
stortingen op een rekening of opname van een rekening, verband houdend met de ontvangst van 
giften door vzw’s of de aankoop van onroerende goederen…. in België. 
 
Dat laatste blijkt uit een andere figuur in het jaarverslag van de CFI, waar de mogelijke bestemming 
wordt opgegeven van de verdachte transactie: 
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Met 9 op de 13 dossiers torent België als bestemming dus hoog boven alle andere mogelijke 
bestemmingen uit. ‘Moslimlanden’ vormen een minderheid als plek van bestemming van verdachte 
transacties, zo leert de CFI-tabel (‘Turkije’ heeft wellicht betrekking op een PKK-financiering). Dat 
spoort dan weer met een parallelle trend, die Europol al verscheidene jaren noteert en die zo contra-
intuïtief is dat ze zelden de kranten haalt: het grootste aantal aanslagen in Europa is niet het werk 
van jihadi’s, maar van nationalistisch-separatistische groepen (IRA, ETA, Corsica). In 2009 noteerde 
Europol 237 separatistische , 40 extreemlinkse en exact één jihadi-aanslag (een bomaanslag in Italië).  
 
 

 
 
Als er dan al iets kan geconcludeerd worden uit het jaarverslag van de CFI, dan is het eerder dat voor 
zover er sprake zou kunnen zijn (let op de voorwaardelijke wijs) van ‘mogelijke’ financiële steun 
vanuit België voor terrorismedoelstellingen, deze al minstens drie jaar op rij achteruit gaat.  
 
Maar dat levert natuurlijk geen catchy titel op in verkiezingstijden.  


