
 

Verklaring MIV Assalam inzake Tarik Ibn Ali 

In deze verklaring gaat Marokkaans Islamitisch Vereniging (MIV) Assalam in op de aantijgingen en 

bedreigingen die door de heer Tarik ibn Ali via sociale media zijn gedeeld. Om deze zaak inhoudelijk 

goed te begrijpen, worden hieronder de feiten rondom dit dossier in chronologische volgorde 

uiteengezet. 

Gouda telt drie wijkmoskeeën: moskee Nour, moskee Al Fath en moskee Assalam. Naast deze drie 

wijkmoskeeën is in 2014 een nieuw initiatief ontstaan, namelijk het kerkgenootschap El Wahda. Deze 

organisatie had als doel de voormalige PWA kazerne aan te kopen en hier een Islamitisch 

Maatschappelijk Centrum te vestigen. El Wahda was onafhankelijk van de andere drie moskeeën en 

had een eigen bestuur met eigen statuten, een eigen administratie en een eigen bankrekening.  

Tarik ibn Ali is in 2014 in Gouda geweest voor een benefiet, om geld in te zamelen voor El Wahda. 

Geld was bestemd voor de aanschaf van de PWA kazerne. Dit driedaagse benefiet met verschillende 

sprekers, waaronder ook Tarik Ibn Ali, is live uitgezonden geweest op Facebook via Islaam TV. Later 

heeft Tarik Ibn Ali dit benefiet ook op zijn eigen Youtube kanaal geplaatst. Iedereen heeft kunnen zien 

dat Tarik Ibn Ali geld ingezameld heeft voor dit initiatief. Volgens de livestream van het benefiet zou 

een bedrag van 300.000 euro inclusief toezeggingen zijn ingezameld.  

Moskee Assalam ondersteunde en stond achter het project van El Wahda om de PWA kazerne aan 

te schaffen. Echter, moskee Assalam had en heeft op geen enkele manier inzage in het ingezamelde 

geld of de administratie van El Wahda. El Wahda was de enige beheerder van het geld. 

In 2015 is vanuit de gemeente Gouda een Bibob onderzoek uitgevoerd om achter de herkomst van 

de gelden van El Wahda te komen. Uit dat onderzoek zijn geen onvolkomenheden naar voren 

gekomen. Er is zelfs een positieve verklaring afgegeven vanuit dit onderzoek. Deze verklaring is in 

het bezit van het bestuur van El Wahda. 

In datzelfde jaar heeft de Goudse gemeenteraad negatief gestemd over de aankoop van de PWA 

kazerne door El Wahda. Helaas is hiermee een einde gekomen aan de Goudse Islamitische droom 

om een Islamitisch Maatschappelijk Centrum te vestigen op de PWA kazerne.  

Moskee Assalam heeft in mei 2016, na een bestuursverkiezing, een nieuw bestuur gekregen. Bij de 

installatie van dit bestuur zijn de heren A. Moridi en F. Khouakhi pas onderdeel gaan uitmaken van  

het bestuur van Assalam. Ook de acht nieuwe bestuursleden zijn veel later toegetreden. Vier 

bestuursleden in november 2018 en de andere vier bestuursleden in oktober 2020. 

Om het tekort aan gebedsplekken in Gouda op te lossen en ruimte voor maatschappelijke activiteiten 

te creëren, heeft Moskee Assalam in 2016 de gebouwen aan de Antwerpseweg 1 en 3 aangekocht. 

Voor de aanschaf van deze twee panden heeft moskee Assalam in 2016 en 2017 verschillende 

benefieten in eigen beheer gehouden met verschillende sprekers om geld in te zamelen. Tarik Ibn Ali 

is in december 2016 en januari 2017 ook aanwezig geweest om geld in te zamelen.  

Alvorens een vergunning te verlenen voor het Islamitisch Centrum aan de Antwerpseweg heeft de 

gemeente Gouda een Bibob onderzoek en een extern accountants onderzoek laten uitvoeren om de 

herkomst van de gelden te achterhalen. Bij dit laatste onderzoek zijn zelfs alle uitgaven gecontroleerd 

van 2016 t/m augustus 2018. Beide onderzoeken hebben geen aanleiding gegeven voor de 

gemeente Gouda om de vergunning niet te verlenen. Als er iets niet in de haak was, was dit uiteraard 

niet gebeurd. 

https://www.youtube.com/watch?v=RgiqZ8Y_5g8&feature=youtu.be
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013798/2020-08-01


In juni 2017 is Tarik Ibn Ali opgepakt. Volgens dit nieuwsartikel in Trouw: “was de arrestatie onderdeel 

van een internationale actie: gelijktijdig werden op Mallorca vier mensen opgepakt met wie de imam 

zou samenwerken. In Dortmund werd een 28-jarige Spanjaard in de boeien geslagen. Een actie als 

deze zat er al lang aan te komen, zegt de politie tegen Britse media. Ze houdt de groep al zeker twee 

jaar in de gaten” 

Tarik Ibn Ali vraagt nu aan MIV Assalam een verklaring te tekenen dat het geld dat hij in het verleden 

heeft helpen inzamelen naar de bouw van de moskee is gegaan en niet voor iets anders is gebruikt. 

Moskee Assalam is bereid elke verklaring dan ook te tekenen die spreekt over inzamelingen in 2016 

en 2017. Deze gelden zijn namelijk ingezameld namens moskee Assalam en de moskee heeft 

volledige inzage in het geld en de administratie daarvan. Moskee Assalam kan derhalve verklaren dat 

het ingezamelde geld is gegaan naar de aanschaf van de panden aan de Antwerpseweg 1 en 3. 

Moskee Assalam pleit daarmee Tarik Ibn Ali vrij dat het geld dat namens moskee Assalam is 

ingezameld bijvoorbeeld niet gebruikt is voor terroristische doeleinden. Dat moskee Assalam dit wil 

verklaren, is in het verleden meerdere malen via verschillende kanalen aan Tarik Ibn Ali 

medegedeeld. 

Bovenstaande geldt niet voor de inzamelingen in 2014. Deze inzamelingen hebben plaats gevonden 

namens El Wahda. Zoals eerder is aangegeven, heeft moskee Assalam op geen enkele manier 

inzage  gehad in deze inzamelingen of geld ontvangen van deze inzamelingen. Om die reden kan 

moskee Assalam niets verklaren over de desbetreffende gelden. Als dit wel zou gebeuren, zou dit 

ethisch onverantwoord zijn. Het zou namelijk vreemd zijn iets te ondertekenen waar je geen 100% 

weet over hebt. Dit is ook vanuit islamitisch oogpunt niet te verantwoorden.  

De enige personen die rechtmatig kunnen verklaren over de periode van 2014 is het bestuur van El 

Wahda. Voor zover wij weten, hebben zij dit ook gedaan. Het bestuur van El Wahda waaronder de 

voorzitter, de penningmeester en de oud-voorzitter hebben een verklaring getekend. Dit zou in dit 

geval juridisch voldoende moeten zijn. 

Zoals hierboven valt te lezen, is Tarik Ibn Ali door MIV Assalam in het verleden uitgenodigd als 

gastspreker. Moskee Assalam is hem daar altijd dankbaar voor geweest.  Echter de recente 

verdraaiingen van de waarheid, het valselijk beschuldigen van moskeebestuurders en vooral het 

smakeloze knip en plakwerk op sociale media hebben dit vertrouwen flink geschaad.  

MIV Assalam betreurt dan ook de wijze waarop de heer Tarik Ibn Ali deze aantijgingen heeft gedaan. 

Dit is gebeurd door moskeebestuurders bewust te beledigen en zich schuldig te maken aan smaad en 

laster. Daarnaast zijn er heimelijke audio-opnames gemaakt van moskeebestuurders en gepubliceerd 

op sociale media zonder medeweten van de desbetreffende personen. MIV Assalam heeft Tarik Ibn 

Ali meerdere malen medegedeeld dat dit soort zaken niet door de beugel kunnen. MIV Assalam heeft 

hem verzocht daarmee te stoppen. Tot nu toe heeft hij daar geen gehoor aan gegeven.  

Wij vragen Allah s.w.t. onze ummah te beschermen en Tarik Ibn Ali bij te staan in deze moeilijke 

periode. Allahoemma ameen! 

 

Wasalamaam aleikom warhamatoulahi wabarakatuh 

 

Met islamitische groet, 

Bestuur MIV Assalam 

https://www.trouw.nl/nieuws/britten-arresteren-omstreden-imam-die-ook-in-nederland-preekt~b88caca8/

