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Schriftelijke vragen: Gemeentesteun aan de Grijze Wolven 

Indiener: Fatima Faid (HSP), Robin Smit (PvdD), Lesley Arp(SP) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) 

 

 

Datum: 17-2-2020 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Eerder dit jaar schreef organisatie Doorbraak een rapport over  (subsidie)relaties tussen Nederlandse 

gemeenten en een aantal Turkse organisaties die gerelateerd zijn aan de ‘Grijze Wolven’. Dit is een groep 

die door de Nederlandse overheid in verband is gebracht met rechts-nationalistisch geweld, onder andere 

jegens Koerden, Alevieten en linkse politieke tegenstanders1. Het rapport van Doorbraak suggereert dat de 

Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı, ofwel Turks Islamitisch Culturele Stichting (TICS), gelieerd is 

aan de Grijze Wolven2. Dit rapport is opgestuurd naar een aantal Haagse raadsleden.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Fatima Faid (HSP), Robin Smit 

(PvdD),Lesley Arp (SP) en Arjen Kapteijns (GroenLinks) de volgende vragen: 

 

 

1) Is het college bekend met het rapport ‘Verhoudingen tussen Turks-Nederlandse groeperingen’, 

geschreven in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?  

 

2) Is het college bekend met het rapport ‘De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven’, 

van Doorbraak? 

 

Op de Facebookpagina van Türk İslam Kültür Vafkı staan foto’s van bijeenkomsten met aan de muren 

vlaggen met het symbool van de Grijze Wolven en leden die het Grijze Wolven handsignaal maken. 

 

3) Is er ooit onderzocht of de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı, ofwel Turks Islamitisch 

Culturele Stichting (TICS), gelieerd is aan de groepering  ‘Grijze Wolven’? Zo ja, wat was daarvan 

de uitkomst? Zo nee, is het college bereid om dit te onderzoeken? 

 

4) Klopt het dat de Haagse stichting Türk İslam Kültür Vafkı subsidie van de gemeente Den Haag 

ontvangt? Zo ja, kan het college uiteenzetten welke subsidiebedragen deze stichting ontvangt en 

op basis van welke subsidieregelingen dit gebeurt? Hoe lang wordt deze al verstrekt? Waar wordt 

de subsidie aan uitgegeven? 

 

5) Vindt  het college het aanvaardbaar dat een extreem-rechtse organisatie subsidie en/of andere 

diensten ontvangt van de gemeente? Zo nee, hoe gaat u deze steunverlening stopzetten? 

 

6) Zijn er nog andere organisaties in Den Haag die gelinkt zijn aan de Grijze Wolven of soortgelijke 

organisaties? Zo ja, welke zijn dat? Zo ja, zijn hier organisaties bij die ook een subsidie ontvangen? 

                                                           
1
 https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/verhoudingen-tussen-turks-nederlandse-

groeperingen.pdf 
2
 https://www.doorbraak.eu/documenten/Rapport2020.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/verhoudingen-tussen-turks-nederlandse-groeperingen.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/verhoudingen-tussen-turks-nederlandse-groeperingen.pdf
https://www.doorbraak.eu/documenten/Rapport2020.pdf
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7) Hoe voorkomt de gemeente dat organisaties die gelieerd zijn aan extreem nationalistische 

organisaties, zoals Grijze Wolven, gesubsidieerd worden? Worden organisaties die een 

subsidieaanvraag doen getoetst op dit soort criteria? Zo ja, wat zijn deze criteria en hoe worden die 

getoetst? Zo nee, is het college bereid om hier in het vervolg een scan op uit te voeren? 
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