
Mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Justitie over "het mandaat van de leden 

van het Executief van de Moslims van België" (nr. 9614) 

 De voorzitter: Van mevrouw Lanjri hebben we niets vernomen. We hebben een berichtje 

ingesproken. 

 06.01  Ben Weyts : Mevrouw de minister, mijn vraag handelt over het eindeloze verhaal van 

de moslimexecutieve. Op 13 januari van dit jaar werd een buitengewone algemene 

vergadering georganiseerd waarop een nieuwe executieve werd samengesteld. Er zou ook een 

hervormingsplan goedgekeurd zijn. Naar verluidt werden naast het mandaat van de voorzitter 

de mandaten van acht leden van de executieve bevestigd of herbevestigd. Anderzijds werden 

acht van de zeventien leden van de executieve weggestemd. Het gaat meer bepaald over de 

leden die achter het alternatieve vernieuwingsvoorstel stonden en die waarschuwden voor 

buitenlandse invloeden. 

 Via reportages op de moslimtelevisie en de moslimradio-omroep probeert de executieve het 

beeld op te hangen van een zeer grote eensgezindheid bij de moslimgemeenschap over het 

vernieuwingsproject, waarbij voortaan de klemtoon zal liggen op de vertegenwoordiging 

vanuit de moskeeën. Daarop is er heel wat kritiek. Vorig jaar werd beslist om een afgeslankte 

executieve te installeren, die ermee belast werd de lopende zaken tot het einde van het jaar te 

beheren. Daartoe werd in beperktere middelen voorzien, zogezegd om de continuïteit van de 

werking te waarborgen. In totaal zou de moslimexecutieve via drie KB’s 320 000 euro 

ontvangen in 2011. 

 Die beslissing kwam er nadat uw voorganger, de heer De Clerck, moest vaststellen dat de 

moslimexecutieve er na vele jaren nog altijd niet in geslaagd was om een eensgezind 

hervormingsproject voor te stellen. Hij besliste daarom ook om het mandaat niet langer te 

verlengen en stuurde alle leden naar huis, met de expliciete vraag om de meningsverschillen 

te overbruggen en een hervormingsproject op tafel te leggen waarbij alle neuzen de dezelfde 

kant op zouden wijzen. 

 Vandaag is er geen eensgezindheid. Er vond bijna een machtsgreep plaats, waarbij degenen 

die een alternatief vernieuwingsvoorstel voorstonden, uitgesloten werden. Toch blijkt de 

regering nu opnieuw extra geld toe te kennen aan de moslimexecutieve. In het 

Belgisch Staatsblad van 3 februari las ik een KB ter zake, waarmee een subsidie van 

320 000 euro wordt toegekend voor de werking van het Executief van de Moslims van België. 

Dat KB vervangt een KB van 26 januari 2011 tot toekenning van een subsidie van 

112 000 euro. In het besluit is er echter geen sprake van de opheffing van de andere KB’s. 

 In uw antwoord op een vraag van collega Almaci hebt u erkend dat het mandaat van het 

Executief voorlopig niet zal worden verlengd. Er wordt wel gefinancierd, maar niet erkend. Er 

is echter sprake van een nieuw soort statuut, een staat van lopende zaken bis. Dat is een 

volkomen nieuwigheid in dit land. Intussen bent u begonnen met consultaties met de leden 

van het Executief om te zien hoe men alsnog tot een oplossing kan komen. 

Mevrouw de minister, ten eerste, meent u dat de interne procedure, die geleid heeft tot de 

bevestiging van het mandaat van 9 leden van de moslimexecutieve en de uitsluiting van 

anderen, rechtsgeldig is? 



Ten tweede, schaart de regering zich achter het zogenaamde vernieuwingsproject, dat daar 

goedkeuring heeft gevonden? 

Ten derde, maakt u zich in dat licht toch ook niet enige zorgen over de voorgestelde 

werkwijze en de mogelkijke forse toename van de invloed van buitenlandse ambassades in de 

organisatie van de islam in dit land? Die vrees is niet onterecht wanneer men er ook het advies 

van de Staatsveiligheid bij neemt. In het jaarverslag staat immers te lezen – ik citeer: 

"Buitenlandse machten en een radicale Turkse groepering zijn geïnfiltreerd in de structuren 

van de institutionele Islam om te trachten hun visie op te leggen. Wat de toekomst betreft is 

het toegelaten te stellen dat dit soort inmenging, die in belangrijke mate het functioneren van 

het orgaan van de Islamitische godsdienst kan beïnvloeden of zelfs tegenwerken, niet in 

intensiteit zal afnemen. Het moet genoteerd worden dat de eindbeslissing inzake het kader van 

de vernieuwing een belangrijke impact kan hebben op toekomstige evolutie van de 

institutionele Islam in België evenals op de Islam in het algemeen." 

Wat de toekomst betreft, is het toegelaten te stellen dat dat soort van inmenging, die in 

belangrijke mate het functioneren van het orgaan van de islamitische godsdienst kan 

beïnvloeden of zelfs tegenwerken, niet in intensiteit zal afnemen. Het moet worden genoteerd 

dat de eindbeslissing inzake het kader van de vernieuwing een belangrijke impact kan hebben 

op de toekomstige evolutie van de institutionele islam in België, evenals op de islam in het 

algemeen. Dat is toch een zeer belangrijke vingerwijzing waarbij de Staatsveiligheid 

waarschuwt voor het voorliggende vernieuwingsproject. 

Ten vierde, in een reportages van de MTRO lanceerde de heer Taouil, de voorzitter van de 

algemene vergadering, het idee om de algemene vergadering te ontdubbelen in een 

Nederlandstalige en een Franstalige raad. Welke stappen worden er genomen in verband met 

die opsplitsing van de executieve? 

Tot slot, kunt u enigszins verduidelijken hoe het nu zit met de financiering? In het KB 

waarnaar ik eerder al verwees, wordt bepaald dat de moslimexecutieve in 2012 530 000 euro 

zou ontvangen, terwijl er maar in 450 000 euro is voorzien. 

06.02 Minister Annemie Turtelboom: Vorige week heb ik hierover al een aantal vragen van 

mevrouw Almaci beantwoord. Ik heb toen onder andere verwezen naar artikel 11 van de 

Grondwet, dat de non-discriminatie vastlegt, inzonderheid inzake rechten en vrijheden van 

ideologische en filosofische minderheden, en artikel 19, dat de vrijheid van eredienst vastlegt, 

behoudens de bestraffing van misdrijven die ter gelegenheid van het uitoefenen van die 

vrijheden worden gepleegd. 

Mijn taak is grondwettelijk bepaald. Ik moet de erediensten zonder enige discriminatie hun 

vrijheid laten, voor zover men de wet naleeft, en de bedienaars zonder meer financieren. In 

beginsel is het niet aan de minister van Justitie of aan de overheid, een eredienst te 

organiseren. Wij moeten en kunnen een eredienst op een bepaald ogenblik erkennen op basis 

van feitelijke criteria en op basis van de non-discriminatie tussen godsdiensten, zoals in 1987 

met de islam gebeurd is. Vandaag is het de tweede grootste eredienst. 

Ik wijs u ook op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat in 2004 bevestigde: “De wetgever 

kan in redelijkheid eisen dat erkende erediensten een minimum aan structuur vertonen, met 

het oog op de aanwijzing van een instantie die de gesprekspartner kan vormen voor de 



overheden in de geprivilegieerde betrekkingen die de erkende erediensten met de overheden 

onderhouden.” 

Ik meen dat wij na wat gebeurd is, moeten werken met de beslissing van 13 januari, die 

rechtsgeldig blijft tot een rechtbank ze verbreekt - en dat is tot op dit ogenblik niet het geval –,  

rekening houdend met het feit dat mijn taak grondwettelijk is vastgelegd. 

Ik ben inderdaad begonnen aan een brede consultatieronde om te kijken hoe de 

moslimexecutieve kan komen tot de wettelijke vernieuwing van de mandaten, die op een 

bepaald ogenblik moet gebeuren. Daarbij vertrekken wij wel altijd vanuit de grondwettelijke 

beslissing. 

Als u mij vraagt of ik rekening houd met de rapporten van de Veiligheid van de Staat, 

antwoord ik dat ik uiteraard daarmee rekening houd. Het is een van de elementen in mijn 

brede consultatieronde. 

Als u mij vraagt of ik mij achter het zogenaamde vernieuwingsproject van de overgebleven 

leden van de moslimexecutieve schaar, zeg ik dat wij ons in eerste instantie moeten richten tot 

de overgebleven leden van de executieve, daar de wettelijke beslissing van 13 januari nog 

door geen enkele rechtbank verbroken is. 

U moet hun toelichting vragen om te zien wat u daarvan vindt. Nogmaals, wij moeten ook 

respect hebben.  

Als overheid onderhoud ik geen formele contacten met de algemene raad, omdat het hier om 

een interne organisatie van de eredienst gaat. Binnen de moslimexecutieve die tot voor kort 

bestond was er al een opdeling op basis van de Gewesten, precies vanwege de coördinatie met 

de bevoegdheden op dat niveau. Er bestaat een regelmatige coördinatie tussen Justitie en de 

gewestregeringen over de eredienst, omdat daar natuurlijk ook wel wat overlappingen zijn.  

 Het KB van 19 januari 2012 waarnaar u verwijst is inderdaad een coördinatie-KB na diverse 

wijzigingen vorig jaar. De totale som die in 2011 door mijn voorganger aan de executieve 

werd toegekend, blijft geplafonneerd op 322 500 euro. 

 De voorzitter: De heer Weyts krijgt het woord voor zijn repliek, en daarna krijgt mevrouw 

Lanjri ook nog de mogelijkheid.  

 06.03  Nahima Lanjri: Er was afgesproken dat men mij of mijn medewerker zou bellen.  

 De voorzitter: Wij hebben u gebeld en een bericht op uw voicemail achtergelaten.  

 06.04  Nahima Lanjri : Ik heb geen bericht gekregen. Met de telefoon van collega Michel 

heb ik verwittigd dat ik kwam. Ik heb al gewacht op andere collega’s die er niet waren, soms 

ook voor u. Deze vraag had ik als eerste gesteld. Geen probleem dat er een tweede vraag aan 

wordt gekoppeld, maar ik was in het huis en bereikbaar. Er was afgesproken dat men mij zou 

bellen. Ik heb laten weten dat ik kwam. Het is niet serieus dat u de vraag dan al afwikkelt.  

 De voorzitter: Mevrouw Lanjri, uw achterdocht is onterecht. Het commissiesecretariaat heeft 

u gebeld. Ik zat ernaast. Men heeft een voicemailbericht achtergelaten. Wellicht zal dat nu 

tussen uw voicemailberichten zitten. Het spijt mij verschrikkelijk. Ik heb dit ook gemeld aan 



de collega’s. Ik denk dat er geen klachten zijn: ik bel altijd iedereen op om moeite te doen om 

hen naar de commissie te krijgen. Ik denk dat uw woede onterecht is. U hebt nog wel de 

mogelijkheid om te repliceren, zo u wenst. Als dat niet zo is, krijgt de heer Weyts nu het 

woord voor zijn repliek.  

 06.05  Ben Weyts (N-VA): Mevrouw de minister, er is nog geen verbreking door de 

rechtbank. Ik heb gewoon uw oordeel of standpunt gevraagd over het vernieuwingsproject, 

wat men van een bevoegd minister toch mag verwachten. Uw voorganger, minister De 

Clerck, heeft zich ook altijd uitgesproken over voorliggende vernieuwingsprojecten. Hij is 

rechtstreeks in onderhandeling getreden met de moslimexecutieve. Wat dat betreft zou het dus 

alleen zorgen voor continuïteit van het beleid.  

 Ik heb begrepen dat er geen erkenning komt van de moslimexecutieve maar wel een 

financiering. U verwijst naar de Grondwet en u hebt het over geen interferentie met de interne 

organisatie van een godsdienst. Dat is allemaal juist maar als regeringsverantwoordelijke hebt 

u natuurlijk de opdracht om te zorgen voor een efficiënte besteding van de middelen, de 

belastinggelden. In functie van het vernieuwingsproject dat nu voorligt wil dat zeggen dat u 

toch ook oog moet hebben voor de mogelijke buitenlandse beïnvloeding.  

 U geeft geld aan een representatief orgaan. Als ik het goed voorheb dateert de laatste 

verkiezing van 2006. Vragen kunnen dus worden gesteld over de representativiteit van dit 

orgaan zoals het momenteel is samengesteld. Is dat effectief een representatief orgaan voor de 

moslimgemeenschappen in België? De vraag stellen is ze misschien beantwoorden.  

 Wat de inmenging betreft, u erkent dat ook. Net zoals uw voorganger treedt u zelf in overleg 

met de moslimexecutieve. U erkent dus dat u daar effectief wel een rol opneemt en dat is 

goed. Toch kunt u enerzijds niet zeggen dat u ermee gaat onderhandelen en anderzijds stellen 

dat u er niets aan te zeggen hebt. Het is het ene of het andere.  

 Wat de KB’s inzake de financiering betreft meen ik dat er nog een kleine rechtzetting zal 

moeten gebeuren. Dat zien we dan wel komen.  

 Mevrouw de minister, ik hoop alleszins dat u meer succes zult boeken dan uw voorganger en 

dat u effectief tot een representatief orgaan zult komen, een vernieuwde moslimexecutieve die 

representatief is maar ook werkt aan haar vernieuwing met een breed gedragen eensgezind 

project. 

 Mevrouw de minister, ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag over de opsplitsing 

van de algemene raad in een Nederlandstalig en een Franstalig gedeelte. 

 06.06 Minister Annemie Turtelboom: Ik heb gezegd dat er regelmatig overleg met de 

Gewesten is, maar ik heb ook gezegd dat er geen formele contacten met de algemene raad 

zijn, omdat het om een interne organisatie van de eredienst gaat. 

 Voor ons bestaat het Executief van de Moslims in België. Zolang de beslissing van 13 januari 

niet door een rechtbank is verbroken, bestaat ze en is ze rechtsgeldig. 

 06.07  Ben Weyts: Mijn vraag in concreto was of dit een van de elementen is dat deel 

uitmaakt van het vernieuwingsproject. 



 06.08  Nahima Lanjri : Het is moeilijk om te repliceren omdat ik het antwoord niet volledig 

gehoord heb. Ik stel voor dat mijn vraag in een schriftelijke vraag wordt omgezet zodat ik op 

die manier het antwoord ontvang. Ik weet nu immers niet of er op mijn vragen is geantwoord, 

wellicht wel, maar als ik mijn vraag omzet in een schriftelijke vraag, kan ik het nakijken en 

hoef ik mijn vraag misschien niet opnieuw te stellen. 

 De voorzitter: Mevrouw Lanjri, deze vraag, die samengevoegd is met een andere vraag, kan 

niet in een schriftelijke vraag worden omgezet, omdat het antwoord al is gegeven. Ik denk dan 

ook dat u best een nieuwe vraag indient. 

  

 


