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1. Voorwoord 
 

Met deze nota wensen we de belangrijkste lijnen te schetsen van de thematiek islam en 
moslims in België. Het gaat niet zozeer om een theoretische beschouwing als wel om een 
concrete analyse gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste jaren in de publieke ruimte. 
Het opzet van dit rapport is enerzijds een toegankelijke samenvatting te bieden en anderzijds 
een basis te vormen voor verdere discussie binnen de Begeleidingsgroep ‘Islam en moslims 
in België en Europa’, opgezet door de Koning Boudewijnstichting.  
 
‘Islam is een bedreiging’, hoort men regelmatig. Blijkbaar is het thema islam sterk verbonden 
met angst, vrees en emoties. In die context dienen de humane wetenschappen zich prioritair 
de vraag te stellen hoe dat beeld tot stand is kunnen komen. In dit kader kan een mogelijke 
piste bestaan in het nagaan van de referentieteksten van de Islam zoals de Koran en de 
Tafsiir en de uitspraken van de profeet. Dit is ook de weg die verscheidene waarnemers die 
focusten op de gebeurtenissen rond 11 september 2001, bewandeld hebben. Een andere 
manier om de ‘tegenstellingen’ en de conflictueuze relatie tussen de moslims en de 
Belgische en westerse samenleving meer in het algemeen te kaderen, kan zich toespitsen 
op de totstandkoming van de fobische of vijandige weergave van de islam in het 
gedachtegoed en de symbolische systemen. 
 
Hoewel talrijke onderzoeken en studies zich op bovenvermelde invalshoeken hebben 
gebaseerd, vallen ze buiten het bestek van deze analyse. Immers, in tegenstelling tot een 
essentialistische visie op de relatie tussen het Oosten en het Westen of een 
reductionistische lezing die zich beperkt tot de studie van de heilige teksten van de islam, 
wensen de auteurs van deze nota zich te voegen bij de bestaande sociologische 
onderzoekstraditie naar islam en moslims in Europa die zich richt op de situatie van het hier 
en nu.  
 
Gezien het korte tijdsbestek van dit project zal het rapport de verschillende elementen die 
een rol spelen bij de aanwezigheid van islam en moslims in de Belgische publieke ruimte 
slechts in grote lijnen kunnen behandelen. Ook enkele meer algemene beschouwingen 
hieromtrent zullen aan bod komen. Hoewel de nadruk ligt op onderwerpen die rechtstreeks 
gelinkt zijn met het openbare leven, willen we hiermee niet insinueren dat andere essentiële 
vragen betreffende de ‘interne’ islam in België, minder belangrijk zouden zijn.  
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2. Islam in België: tussen internationale spanning en lokale onzekerheid 
 
De aanwezigheid van islam in België wekt een reeks van moeilijkheden op die gemeenzaam 
worden samengebracht onder de noemer ‘integratieproblemen’. Gezien de islam vooral 
vertegenwoordigd wordt door, vaak socio-economisch achtergestelde 
migrantengemeenschappen, wordt hun godsdienst(igheid) beschouwd als een extra 
tekortkoming voor optimale sociale cohesie en ‘integratie’. Echter, de aanwezigheid van 
islam beperkt zich niet enkel tot immigratiekwesties, socio-economische marginalisatie of 
culturele aanpassing. Islam is immers niet langer louter een ‘getransplanteerde religie’, om 
Dassetto & Bastenier’s woorden te gebruiken (1984), maar maakt inmiddels inherent deel uit 
van de Belgische samenleving. Ook al maken moslims deel uit van wereldwijde netwerken 
van mobiliteit en uitwisseling, is het vandaag niet meer mogelijk om hun godsdienst enkel te 
zien als een importproduct. De analysekaders gestoeld op culturele verschillen houden 
immers geen rekening met de hedendaagse realiteit die complexer en meer vastgeankerd zit 
in de Belgische samenleving dan enkele jaren geleden. De huidige leden van de 
moslimgemeenschap zijn steeds vaker Belgische burgers die hun religieuze identiteit erkend 
willen zien op basis van precies die  principes die aan de grondslag liggen van het 
democratische burgerschap.  
 
Het is niet zo vanzelfsprekend om nauwgezet te definiëren wat de termen islam en moslims 
inhouden. De term ‘islam’ wordt meestal gezien als godsdienst, geloof en praktijken 
gestructureerd rond een dogma, terwijl het met een hoofdletter I ingevuld wordt als een 
beschaving die verschillende heterogene, geografisch verspreide, culturele en symbolische 
werelden, verenigt. ‘Islam’ en ‘islam’ zijn dus nauw verbonden maar mogen niet met elkaar 
verward worden. Ongeveer één op vijf mensen ter wereld beweert tot de islamitische 
beschaving te behoren. Dit is al een eerste indicatie die wijst op de moeilijkheid voor een 
sociologische beschrijving van het onderwerp. Net vanuit dit sociologische oogpunt, lijkt het 
ons onrealistisch om te zoeken naar coherentie en eenheid tussen enerzijds het theologisch 
perspectief en anderzijds dat van de botsende beschavingen. Echter, een fenomeen wordt 
slechts zichtbaar in zijn concrete maatschappelijke verwezenlijking. Anders gezegd, onder 
één en dezelfde noemer van een bepaalde denominatie bestaan tegelijkertijd sociale 
realiteiten die fundamenteel verschillend zijn van elkaar. In die zin is de inzet van islam in 
België in de eerste plaats een kwestie van Belgische islam.  
 
De gebeurtenissen van 11 september en de internationale actualiteit in het algemeen 
hebben bijgedragen tot een verscherping van de debatten betreffende islam en de integratie 
van moslims binnen de Europese Unie. Deze gespannen en conflictueuze context leidt tot 
een debat dat gekenmerkt wordt door een zekere onrust. Volgens Olivier Roy echter, zou de 
toenemende populariteit van de djihadistische visie op islam eerder wijzen op een weliswaar 
slecht verwerkte verwestersing dan op een radicale breuk tussen islam en de westerse 
wereld (Roy, 2002). Wat er ook van zij, het valt niet te ontkennen dat de verschillende 
vormen van herislamisering, alsook de ideologische en politieke invullingen van de islam, 
tevens navolging krijgen binnen de moslimgemeenschappen in Europa.  
 
De betrokkenheid van terroristen die in België verbleven hadden bij de moord op 
commandant Massoud, alsook een reeks van eerdere rechtszaken, hebben bijgedragen tot 
de reputatie van België als draaischijf van islamitische netwerken die beroep doen op politiek 
geweld. Deze actualiteit richtte de schijnwerpers op de juridische arena, zonder echter een 
noemenswaardige verankering van deze netwerken binnen de organisaties van de 
moslimgemeenschappen te ontsluieren. Toch hebben deze feiten zeer concrete gevolgen. 
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De verwarring, gecreëerd door de repressie van terroristische gewelddaden geïnspireerd op 
een welbepaalde, uiterst minoritaire, lezing van de islam, leidt tot de behandeling van dit 
thema in termen van een louter veiligheids-denken, terwijl het eigenlijk voornamelijk 
fundamentele maatschappelijke vragen opwerpt. De weerklank van deze rechtszaken blijkt 
een heel slechte indicator te zijn voor de sociologische evoluties binnen de 
moslimgemeenschappen in de Europese Unie, aangezien ze gewelddadige uitingen van 
onenigheid in de kijker plaatsen en een sterk vereenvoudigde voorstelling van zowel het 
Oosten als het Westen geven. Het is daarom belangrijk om afstand te nemen van dit 
discours van de respectievelijke partijen teneinde de eigenlijke evoluties binnen de Belgische 
islam te begrijpen.  
 
Uiteraard hebben de internationale crisissen in verband met islam een pacificatie van de 
relaties met moslims bemoeilijkt. Het discours van de ‘botsende beschavingen’ vindt in een 
dergelijke context gemakkelijk een weg naar het hoogst mogelijke politieke niveau. Denken 
we maar aan het enkele maanden geleden door het comité R aan de Senaat afgeleverde 
rapport, dat een op zijn zachtst uitgedrukt misvormd en verontrustend beeld schetste van de 
moslimgemeenschap. Op basis van beknopte, nauwelijks gecontextualiseerde en soms zelf 
vertekende informatie liet dit rapport geen ruimte voor de mogelijkheid tot verandering binnen 
de verschillende gemeenschappen en hun bewegingen, noch voor een mogelijke 
distantiëring van de gebeurtenissen of voor de hervormingspogingen van sommige leden 
van deze bewegingen. Ook van deze tendens tot snelle veralgemeningen wil dit rapport 
afstand nemen.  
 
 
3. Islam en moslims in België 
 

3.1. Historisch overzicht 
 
Vanaf de jaren 1910 kende België een immigratie van moslimmigranten uit de Maghreb. Dit 
was het rechtstreekse gevolg van de Franse kolonisatie van de Maghreb (Bare, 1994). Deze 
periode is echter nauwelijks gekend. Het was pas vanaf midden jaren zestig dat de 
immigratie leidde tot een noemenswaardige stijging van het aantal gevestigde moslims in 
België. Deze ontwikkeling werd mogelijk gemaakt door de ondertekening, in 1964, van twee 
bilaterale overeenkomsten voor arbeiders met Marokko en Turkije. Deze werden later, in 
1969 en 1970, gevolgd door nieuwe overeenkomsten met Algerije en Tunesië.  
 
De eerste manifestatie van de aanwezigheid van moslims in België gaat dus terug tot een 
tijdperk van belangrijke economische ontwikkelingen in de industriële sector en een periode 
van welvaart. Vanaf dan is hun aanwezigheid langzaamaan veranderd. Het aantal moslims is 
gestegen als gevolg van verschillende factoren en heeft zich inmiddels gestabiliseerd. 
Gezinsherenigingen en –samenstellingen, de geboorte van nieuwe generaties op Europese 
bodem, de aankomst van studenten waarvan een groot deel zich definitief vestigde, politieke 
vluchtelingen en mensen zonder papieren, maar ook de bekering van een aantal ‘autochtone 
Belgen’ hebben hierin een rol gespeeld.  
 
Deze naoorlogse arbeidsmigraties en de nieuwe migraties1 zullen hetzij rechtstreeks, hetzij 
onrechtstreeks, de bestaande Belgische regeling betreffende de erediensten in vraag stellen. 
Zo werd de orthodoxe eredienst in 1985 en de islam in 1974 erkend. Deze erkenning heeft 

                                                
1 Deze daterend vanaf 1974 tot heden.  
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niet veel discussie teweeggebracht. Hoewel de erkenning van de islamitische eredienst 
oorspronkelijk geen controverse heeft veroorzaakt, geldt dit niet voor het 
institutionaliseringproces van islam in België.  
 
België heeft zich vrij vroeg onderscheiden in het beheer van de islam. De islamitische 
eredienst werd op dezelfde manier officieel erkend als de vrijzinnigheid en de katholieke, 
protestantse, anglicaanse, orthodoxe en joodse erediensten2. Doordat de moslimmigranten 
ten tijde van de erkenning minder talrijk waren en bovendien nauwelijks georganiseerd 
waren, was de erkenning niet zozeer het gevolg van sociale mobilisatie als wel het product 
van diplomatieke relaties (o.a. in het kader van de oliebevoorrading van België). De 
implementering van de officiële erkenning van de islamitische eredienst bij wet van 19 juli 
1974 liet echter op zich wachten door de moeilijkheid die zowel de moslimgemeenschappen 
als de overheid ondervonden bij de samenstelling en erkenning van een representatieve 
gesprekspartner.  
 
Ondanks de belangrijke verwezenlijkingen sinds de verkiezing van een Executieve van 
Moslims van België in 1998, bleef het dossier van de institutionalisering van de islamitische 
eredienst onafgewerkt. Ter herinnering: na een lange periode van besluiteloosheid kwam dit 
dossier, in 1989, als gevolg van een reeks gebeurtenissen, terug in de actualiteit; via de 
Rushdie-affaire, de hoofddoekkwestie en, op een meer dramatische manier, in maart 1989, 
met de moord op de imam-directeur van het Islamitisch Cultureel Centrum van België. In 
deze context trachtte het Koninklijk Commissariaat voor Migranten (KCM), het consultatief 
orgaan belast met de uitwerking van een federaal integratiebeleid, het publieke debat terug 
leven in te blazen met het voorstel tot de oprichting van een Hoge Raad voor Moslims van 
België. Dit voorstel werd uiteindelijk toch niet weerhouden waarop de overheid in juli 1990 
opteerde voor de aanduiding van een Voorlopig Comité van Wijzen belast met het zoeken 
naar oplossingen om uit deze impasse te geraken. Dit lukte niet en in oktober 1991 staakte 
het Voorlopig Comité haar werkzaamheden.  
 
Tussen 1993 en 1996 onderhielden de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschappen, 
georganiseerd in de Executieve van Moslims in België, het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding en het Ministerie van Justitie nauwe contacten en 
onderhandelden over de oprichting van een representatief orgaan voor de islamitische 
eredienst. Met het K.B. van 3 juli 1996 verleende de overheid de Executieve van Moslims in 
België de bevoegdheid om de nodige voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een 
door de moslims in België democratisch verkozen representatief orgaan (hoofd van 
eredienst). Deze verkiezingen vonden plaats op 13 december 1998 en leidden tot de 
verkiezing van een Raad van 51 personen waaraan vervolgens 17 gecoöpteerden werden 
toegevoegd. Deze Algemene Raad verkoos op haar beurt onder haar leden een uitvoerend 
orgaan, de Executieve, bestaande uit 16 leden. Na min of meer goed gefunctioneerd te 
hebben tot 2003, werd de bestaande groep vervangen door een nieuw uitvoerend orgaan. 
Na het ontslag van de voorzitter Nordin Malouhjahmoum werd ook een nieuwe voorzitter 
aangeduid3. Dit collegiale orgaan neemt op dit ogenblik de rol van hoofd van de islamitische 
eredienst ten overstaan van de Belgische overheden waar4.  
 
 

                                                
2 De orthodoxe eredienst en de vrijzinnigheid zijn ook officieel erkend.  
3 Koninklijk Besluit van 18 juli 2003. 
4 Zie ook hieronder de discussie over de plaats van de moslimexecutieve in het sociale leven en de interne 
organisatie van de moslimgemeenschappen.  
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3.2. Demografische en sociale aspecten 
 
De cijfers gehanteerd door de Moslimexecutieve van België en de schattingen van 
deskundigen maken gewag van zo’n 400.000 mensen wiens erfgoed bepaald is door de 
islamitische religie. Deze mensen van ‘moslimorigine’ (of afkomstig van een islamitisch land) 
vertegenwoordigen dus 4% van de totale Belgische bevolking. Dit aantal omvat:  
 

- personen met de nationaliteit van land van herkomst5 op 1 januari 1999: Marokko 
(125.082), Turkije (70.701), Algerije (8.452), Tunesië (4.243), Bosnië (1.995), 
Pakistan (1.975), Libanon (1.098), Iran (1.007), Syrië (699), en Egypte (613) - op een 
totaal van 215.865. Hieraan moeten de moslims afkomstig uit Afrika en Indonesië 
worden toegevoegd.  

- De genaturaliseerden (met de Belgische nationaliteit). Sinds de wetswijzigingen in 
1984 en 1991 (automatische toekenning van de Belgische nationaliteit aan kinderen 
van de 3de generatie en versoepeling van naturalisatie voor de 2de generatie) is hun 
aantal gevoelig gestegen. Tussen 1985 en 1997 werd de Belgische nationaliteit 
toegekend aan 113.842 personen afkomstig uit moslimlanden. Ongeveer 8.000 
Marokkanen en 6.000 Turken deden jaarlijks een beroep op naturalisatie en dit vóór 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 2000 op de verdere versoepeling van 
nationaliteitsverwerving.  

- De politieke vluchtelingen: 6.589 mensen afkomstig uit islamitische landen (o.m. 
Kosovo, Pakistan en Turkije) vroegen politiek asiel aan in 1998. Sindsdien hebben de 
Afghanen zich ook hierbij gevoegd.  

- De bekeerlingen van Belgische afkomst. Hoewel we niet over officiële statistieken 
beschikken en er geen betrouwbare bron lijkt te zijn, wordt hun aantal geschat op 
3.000 à 15.000 personen.  

- De kinderen uit islamitische families, geïmmigreerd of niet, die bij geboorte de 
Belgische nationaliteit verworven hebben, dienen hier ook aan toegevoegd te 
worden. Hun aantal is niet bekend gezien ze van bij de geboorte geregistreerd 
werden als Belgen.  

 
Deze cijfers mogen niet letterlijk genomen worden gezien ze het resultaat zijn van een 
problematische zoniet twijfelachtige methodologische constructie. In tegenstelling tot het 
Verenigd Koninkrijk, waar men recent gestart is met de registratie van religie op basis van 
zelfidentificatie, stelt de inventarisatie van het religieuze behoren en van etnische afkomst bij 
ons een groot probleem. Bij gebrek aan betrouwbare statistische meetinstrumenten wordt 
het aantal moslims in België afgeleid van de nationaliteit van het land van herkomst. Dit roept 
een aantal vragen op: wat met het aantal bekeerlingen van Belgische afkomst of met de als 
Belg geboren moslims met niet-Belgische of genaturaliseerde ouders? 
 
Deze manier van tellen leidt tot de essentialisering van de relatie van individuen tot religie. 
Alsof het religieuze behoren van mensen afkomstig uit islamitische landen een 
vanzelfsprekendheid zou zijn. In tegenstelling tot wat deze simplificatie doet uitschijnen, zijn 
het behoren tot en de referenties naar islam zeer divers en uiten ze zich op verschillende 
manieren: de teleologisch-spirituele dimensie (waarbij het geloof de incarnatie is van een 

                                                
5 Kwantitatieve gegevens uit het jaarverslag 1999 van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding waarvan het tweede gedeelde, ‘Immigratie en integratie op de vooravond van het jaar 2000, 
stand van zaken’, gebaseerd op het nationale register,  gerealiseerd werd door J. Wets en H. Bruyninckx van het 
HIVA (Katholieke Universiteit Leuven) en M. Poulain en N. Perrin van het GéDAP (Université Caholique de 
Louvain). 
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levensfilosofie en de zin van het leven definieert vertrekkende van een relativering van het 
aardse leven), de ethisch-normatieve dimensie (betreffende de gedragsregels en rituelen), 
de culturele dimensie (over de esthetische aspecten van de religieuze rituelen en tekens), de 
beschavingsdimensie (die voorgaande elementen inschrijft in een pluriseculaire dynamische 
geschiedenis), en de politieke dimensie (waarbij islam gebruikt wordt als een basis waaruit 
zich socio-politieke krachten ontwikkelen). De verschillende verwijzingen naar islam 
bevinden zich dus tussen de polen van dit brede spectrum. Bovendien lijkt alles erop te 
wijzen dat het individualiseringsproces binnen deze gemeenschappen fenomenen als 
hybridisatie, afstandname van de orthodoxie en religieus syncretisme of zelfs apostasie, met 
zich meebrengt.  
 
Één van de demografische karakteristieken van de moslimbevolking die benadrukt dient te 
worden is het belang van het aantal jongeren. Wanneer we kijken naar de twee meest 
zichtbare gemeenschappen namelijk de Turken en de Marokkanen, dan blijkt dat de moslims 
een gemeenschap vormen die gekenmerkt is door de jonge leeftijd. Ongeveer 35% van de 
personen die deel uitmaken van deze gemeenschappen is jonger dan 18 jaar.6 De 
bevolkingspiramide voor beide groepen is gekenmerkt door een recente immigratie. Dit blijft 
niet zonder gevolg. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat 25% van het aantal -20 jarigen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van moslim herkomst is. Of ook dat Sarah en Mohamed in 
het jaar 2002 de meest gebruikte voornamen waren in het Brusselse gewest. 
 
De demografische structuur van de moslimbevolking toont een interessant beeld. Ze lijkt de 
moeilijkheden met betrekking tot het beheer van de islam te kristalliseren in welbepaalde 
plaatsen van de publieke ruimte. De school en de wijk worden op deze manier de plaatsen 
bij uitstek voor de onderhandeling van identiteiten. Hierdoor worden deze plaatsen op sociaal 
vlak als uitermate belangrijk gepercipieerd. Maar het meest verontrustende is dat deze jonge 
generaties moslims opgroeien in een achtergestelde economische context. Op het ogenblik 
dat de kinderen en kleinkinderen volwassen worden, ontdekken ze een voor hen afgesloten 
arbeidsmarkt waar ze bovendien sowieso onvoldoende voor geschoold zijn en, belangrijker 
nog, massaal gediscrimineerd worden.   
 
 

3.3. Geografische aspecten van de inplanting 
 
De huidige geografische aanwezigheid van de islam in België komt in grote lijnen overeen 
met de geografie van de migratie van de voorgaande jaren. De moslimgemeenschappen 
bevinden zich voornamelijk in de twee grote Waalse mijnbekkens Luik en Charleroi, in 
Limburg, Brussel en de havenstad Antwerpen. In tegenstelling tot de recente, onregelmatige 
migratie naar het zuiden van Europa waar de migranten tewerkgesteld worden in de 
landbouw, merkt men in West-Europa en België veeleer een stedelijke inplanting.  
 
Hoewel er proportioneel meer moslims van Turkse herkomst in Vlaanderen wonen en 
Marokkanen zich veeleer in Brussel en Wallonië vestigden, is de geografische verdeling van 
de moslimaanwezigheid over het noorden en zuiden van het land vrij gelijklopend. Het 
Brussels gewest herbergt ongeveer de helft (50%) van de Marokkaanse gemeenschap (NIS 
1999). Ook in Antwerpen, Luik, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Charleroi en Limburg leven 
grote Marokkaanse gemeenschappen. Volgens Ural en Altay Manço hebben de Turkse 
gemeenschappen zich voornamelijk in Vlaanderen gevestigd en meer bepaald in Limburg, 

                                                
6 Ten opzichte van slechts 18% bij de Belgen (gegevens NIS, 1 januari 1999). 
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gevolgd door Oost Vlaanderen en Antwerpen. Een kwart van de Turken woont 
geconcentreerd in bepaalde wijken in het Brusselse (Schaarbeek, Sint-Joost en Brussel 
Stad). Het overige kwart leeft in Wallonië verspreid over de provincies Henegouwen 
(Charleroi, Bergen en La Louvière) en Luik. Een belangrijk deel van de Turken in Vlaanderen 
en Wallonië leeft in kleine gemeenschappen of geïsoleerde wijken rond de oude 
steenkoolmijnen, waar ze meestal de meerderheid van de buitenlandse bevolking 
vertegenwoordigen. Zelfs in grote, kosmopolitische steden concentreren de Turken zich 
vooral in hun ‘eigen’ wijken. Het gaat dan niet zozeer om specifieke ‘moslimwijken’ maar 
veeleer om concentraties in etnische wijken van de stad.  
 
Achter deze gegevens betreffende de geografische verdeling van moslims over het Belgisch 
grondgebied en de concentraties in bepaalde wijken, schuilt ook een andere werkelijkheid, 
namelijk deze van de nabijheid en contacten met niet-moslims. In feite gaat het er om dat 
hoe meer moslims zich in een bepaald gebied bevinden, hoe minder zij geneigd zijn om 
sociale relaties aan te gaan met niet-moslims. In een context waar typische 
‘integratieplaatsen’ zoals de werkvloer niet meer functioneren als smeltkroes en de eigen 
zelforganisaties de plaats innemen van de meer algemene verenigingen qua solidariteit of 
vrije tijd, hebben de moslims de neiging zich op te sluiten. Dit is vooral het geval in grote 
steden als Brussel en Antwerpen. Deze terugplooi, merkbaar in sommige concentratiewijken, 
kan ook een zeer efficiënte bron van en netwerk voor solidariteit vormen7. In sommige 
gevallen is het ook een manier om het hoofd te bieden aan bestaande vijandigheid en 
discriminatie. Anderzijds heeft het wegvallen van contacten met anderen ook nadelige 
gevolgen zowel voor de moslimgemeenschappen bij de toegangverwerving tot de zeldzame 
goederen als voor de hele Belgische samenleving die op deze manier meer en meer 
gefragmenteerd raakt. Op dit ogenblik zijn de meeste onderzoeken gericht op de stedelijke 
context. Het zou echter interessant zijn om op een systematische manier na te gaan in welke 
mate een grotere geografische spreiding invloed heeft op de parameters voor sociale, 
politieke, culturele en identitaire integratie van moslims.  
 
 
4. De publieke erkenning 
 

4.1. Het (grond) wettelijke kader: neutraliteit en laïcisme 
 
België heeft een bijzondere houding ontwikkeld ten opzichte van religieuze overtuigingen. 
Om deze relatie te kunnen begrijpen dienen we terug te keren naar de basisprincipes ervan, 
vastgelegd vanaf 1830 (artikels 19, 20, 21 en 181 van de Grondwet). Deze bepalingen 
installeren het principe van de vrijheid van eredienst (art. 19), het verbod om anderen te 
dwingen om deel te nemen aan de handelingen en plechtigheden van een eredienst en het 
principe van de scheiding tussen staat en eredienst begrepen als niet-inmenging door de 
overheid in de interne organisatie van de eredienst (art. 21).  Er geldt dus neutraliteit van de 
staat wat betreft religieuze aangelegenheden. Artikel 181 op zijn beurt stelt dat de 
bezoldiging van de bedienaren van de eredienst alsook van de vertegenwoordigers van 
erkende organisaties die geestelijke verzorging op religieuze of niet-confessionele basis 
aanbieden, ten laste zijn van de overheid. De juridische vertaling van deze grondwettelijke 
bepalingen is geregeld in de zeer belangrijke wet van 4 maart 1870. 
 
                                                
7 We kunnen hierbij denken aan het belang van de geografische concentratie in de toegang tot politieke macht. 
Zoals we hebben kunnen vaststellen in Brussel is de meerderheid van de verkozenen van moslimorigine 
verkozen in wijken met een hoge concentratie van moslims.  
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Het laïcisme-principe in België is dus zeer subtiel aangezien het geen radicale scheiding 
tussen staat en eredienst impliceert. Toch bestaat er enige dubbelzinnigheid aangezien de 
wet van 4 maart 1870, betreffende de betoelaging van gebouwen en bedienaren van de 
eredienst ( d.i. het temporele van de eredienst) in de formele erkenning van godsdiensten 
voorziet. Deze wet van 1870 geeft de Koning en, op politiek niveau, de federale regering en 
de Minister van Justitie, de mogelijkheid tot publieke erkenning en betoelaging van 
erediensten die hiertoe een aanvraag indienen. Op dit ogenblik zijn zes erediensten op deze 
manier officieel erkend (zie hoger). 
 
De politieke realiteit betreffende de relatie tot het religieuze stelt deze juridische logica echter 
op de proef. Het concept van ‘erkenning van eredienst’, zoals voorzien in de wetgeving van 
1870, is problematisch omdat het een discriminatie instelt ten opzichte van erediensten en 
overtuigingen die niet erkend zijn8 . Hiertegen wordt ingebracht dat het louter gaat om een 
erkenning en betoelaging van de representatieve gesprekspartners van de respectievelijke 
godsdiensten. Het zijn dus niet zozeer de erediensten en de religies die erkend worden door 
de overheid als wel hun vertegenwoordigers. Dit belet echter niet dat de overheid de diverse 
erediensten en overtuigingen die bestaan in de huidige samenleving wel degelijk op 
verschillende manieren behandelt.  
 
Elke mogelijke reflectie over de toekomst van de verhouding tussen minderheidserediensten 
en het georganiseerd laïcisme enerzijds en met de staat anderzijds, dient begrepen te 
worden binnen het specifiek normatief kader in België. Het is daarom belangrijk om te 
verwijzen naar de recente debatten binnen de politieke filosofie die reeds wezen op het 
vraagstuk van de neutraliteit van de staat (Taylor 1994). Zij leggen de nadruk op het 
gegeven dat de politieke instellingen de normen en waarden die in het voordeel van de 
meerderheidsstroming zijn, incorporeren. Toch bestaat er geen eenstemmigheid over de 
antwoorden die moeten aangebracht worden voor deze ongelijke vertegenwoordiging van de 
symbolen, normen en waarden van minderheden binnen de bestaande structuren en de 
werking van de staat. Terwijl sommigen een verdere radicale uitwerking van de idee van 
laïcisme bepleiten, suggereren anderen het tegenovergestelde. Zo stelt een auteur als 
Modood, althans voor de Britse context, voor om, net als in het geval van het anglicanisme, 
tot een ‘establishment van islam’ te komen.  
 
 

4.2. Onopgeloste problemen inzake overheidsbeleid 
 
Historisch gezien is het overheidsbeleid relatief traag op gang gekomen en was men 
oorspronkelijk eigenlijk niet begaan met de religieuze behoeften van de moslims. Het beleid 
dat gehanteerd werd in de beginjaren van de migratie bestond voornamelijk uit 
onthaalprogramma’s voor ‘uitgenodigde arbeiders’ en spitste zich toe op hun toegang tot de 
arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Vervolgens bleef het overheidsbeleid in de jaren 
zeventig, ondanks de officiële erkenning van islam en belangrijke gezinsherenigingen, 
relatief laks. Terwijl het economische klimaat verslechterde in deze periode, stelden de 
moslims nauwelijks eisen.  
 
In 1978 werden lessen islamitische godsdienst opgenomen in het programma van het 
publiek onderwijs. In 1989 werd, als gevolg van de weigering van twee Brusselse gemeentes 
om islamitisch onderricht in het publiek onderwijs te voorzien, een vrije islamitische lager- en 

                                                
8 We denken hier aan het hindoeïsme, boeddhisme en sikhisme.  
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basisschooltje opgericht te Brussel (Shadid en Van Koningsveld, 1995). Het is, zoals Ron 
Lesthaeghe opmerkt, pas na het electoraal succes van extreem rechts tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1988 in Vlaanderen, dat de bewustwording groeit. Het 
Koninklijk Commissariaat voor Migranten (KCM) wordt opgericht in 1989 en er komen 
aanbevelingen voor een  categoriaal integratiebeleid gericht op alle migranten. Het KCM stelt 
verschillende maatregelen voor teneinde economische en taalkundige integratie te 
bevorderen en sociale uitsluiting te voorkomen, waarvan enkele onmiddellijk toegepast 
worden. Het werk van het KCM wordt verdergezet door het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding (CGKR) en door de gemeenschappen en gewesten die elk 
een eigen integratiebeleid ontwikkelen. Desalniettemin blijft het integratiebeleid halfslachtig 
voornamelijk door gebrek aan draagkracht bij de publieke opinie (Lesthaeghe, 2000: 42-3). 
 
Vanaf dan schrijft het overheidsbeleid betreffende islam zich voornamelijk in in de logica van 
een ‘beleid van erkenning’. Hoewel de oprichting en aanvaarding van de legitimiteit van de 
Executieve van Moslims van België als representatief orgaan, in 1998-99, enthousiast werd 
onthaald, blijven vele vragen betreffende islam onopgelost. Deze gaan van de erkenning van 
moskeeën tot de betoelaging van bedienaren van de eredienst, de inspectie van de lessen 
islamitisch onderricht, aalmoezeniers in gevangenissen en ziekenhuizen, het opstellen van 
een halal-label, islamitische percelen op gemeentelijke begraafplaatsen, de organisatie van 
rituele slachtingen tijdens het offerfeest, enz. In talrijke dossiers is vooruitgang geboekt door 
de Moslimexecutieve in haar eerste werkingsperiode van mei 1999 tot mei 2003 maar 
verscheidene andere dossiers blijven onafgewerkt. 
 
Nu het schooljaar voor de deur staat, lijkt de hoofddoekaffaire over de islamitische 
hoofddoek of hijab het meest prangende. Deze affaire kwam in de schijnwerpers 
gedurende het schooljaar 2002-2003 en bleef sindsdien de gemoederen beroeren. De 
modus vivendi van zo’n 15 jaar geleden, lijkt vandaag ver weg. De Brusselse 
gemeentelijke scholen hebben besloten om, via hun intern reglement,  leerlingen met 
hoofddoek te verbieden zich in te schrijven. Enkele andere scholen van de Franstalige 
gemeenschap , zoals het Koninklijk Atheneum Brussel 2 in Laken, nemen na interne 
besprekingen tussen leerkrachten en directie dezelfde beslissing9.  De reactie van de 
betrokkenen liet niet lang op zich wachten. De oprichting van een collectief ‘Touche pas à 
mon foulard’ gedurende de maand mei 2003 toonde aan dat, voor zover dit nog nodig 
was, dit dossier heel gevoelig ligt. Maar tussen de eerste hoofddoekcrisis en de huidige 
situatie is de teneur veranderd. In het begin van de jaren 1990 baseerden de 
tegenstanders van het dragen van de hoofddoek zich op de dwang op de jonge meisjes, 
op het spookbeeld van het islamitisch radicalisme, op het falen van de integratie en op de 
mannelijke onderdrukking. Vandaag is het duidelijk dat de hoofddoek verschillende 
invullingen kan hebben op persoonlijk vlak en dat het dragen ervan steeds openlijker 
wordt aanvaard en opgeëist. 
 

                                                
9 Eén van de verrassende elementen betreffende de affaire van Brussel 2 en dat onvoldoende onderzocht is 
geweest door de media is dat de beslissing tot het verbod op het dragen van religieuze symbolen gekomen 
is op vraag van een groot deel van het personeel waaronder ongeveer een kwart onderwijzers, die zelf uit 
de moslimgemeenschappen komen. Rekening houdende met de sociale problemen van dit soort 
instellingen en het gegeven dat er maar weinig Belgische leerkrachten geïnteresseerd zijn om daar les te 
geven, mag het niet verbazen dat het aantal leerkrachten van buitenlandse afkomst in de toekomst nog zal 
toenemen. En misschien komen er eveneens nog nieuwe hoofddoek-affaires, niet enkel bij leerlingen, maar 
ook bij de leerkrachten. 
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Verschillende standpunten worden ingenomen in dit dossier. Volgens de Minister van 
Onderwijs van de Franstalige Gemeenschap Pierre Hazette vinden sommigen de 
maatregelen noodzakelijk om de uitdrukking van religieuze en filosofische overtuigingen 
alsook het dragen van zich onderscheidende tekens in onderwijsinstellingen te vermijden. 
Stellende dat het dragen van een hoofddoek niet noodzakelijk een uiting van proselitisme 
is of een obstakel vormt in de organisatie van de lessen, tolereren anderen dan weer de 
hoofddoek en pleiten voor een meer soepele aanpak. Deze visie vertrekt van de vrees dat 
een weigering tot inschrijving van de leerlingen zal leiden tot het perverse effect van de 
dubbele uitsluiting. Het zal hen immers nog meer afsluiten van de omringende 
samenleving en hen de competenties en intellectuele middelen, nodig om hun eigen visie 
op de zaak alsook filosofische en religieuze keuzes te contextualiseren, ontnemen.  
 
De reden waarom deze vragen zich vooral opwerpen in de Brusselse context heeft 
waarschijnlijk te maken met de specifieke structuur van de onderwijsinstellingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze scholen, waarvan het Atheneum Brussel 2 het 
‘schoolvoorbeeld’ is geworden, komt het aantal leerlingen van moslimorigine niet overeen 
met geografische verdeling binnen de algemene bevolking. Sommige onderzoeken 
onderstrepen dat in sommige scholen, waaronder Brussel 2,  de onderwijs segregatie veel 
belangrijker is dan de ruimtelijke segregatie (Delvaux 2003). Dit is te wijten aan de 
ruimtelijke concentratie van de migrantenpopulatie, maar ook aan de selectiviteit en zelfs 
discriminatie die de meer gereputeerde scholen van onze hoofdstad kenmerken.  Met 
andere woorden, de samenleving verwacht vandaag dat de scholen het hoofd bieden aan 
een dubbele onzekerheid van hun leerlingen, zowel sociaal als identitair.  
 
Binnen de Franstalige gemeenschap doet het besluiteloze getalm tijdens de polemieken 
over de hoofddoek in 2002 tussen Minister Hazette, voorstander van een meer 
interventionistische houding en Minister Hasquin, aanhanger van een meer liberale 
houding, vermoeden dat in de toekomst de scholen zelf de kwestie van de hoofddoeken 
zullen moeten beheren. Of er zou een simpel verbod moeten komen zoals vandaag in 
Frankrijk. Of misschien dienen we te wachten tot de rechtbanken zich over deze zaken 
buigen teneinde de politiek tot beslissingen te dwingen. 
 
Nochtans zijn er nog andere dossiers in dewelke een tussenkomst van de politieke klasse 
noodzakelijk is. Gedurende de gehele periode van het eerste mandaat van de Executieve 
van Moslims van België is het bedrag voor tussenkomst toegekend aan de islamitische 
eredienst als onvoldoende bevonden. Ter vergelijking: het budget toegekend aan de islam 
bedraagt 700.000 Euro10 terwijl de katholieke kerk, om historische redenen het best 
betoelaagd maar vandaag fel bekritiseerd, ongeveer 80% van de 625 miljoen Euro 
toegekend door de overheden voor de betoelaging van de erediensten ontvangt (Husson 
2000). Als gevolg hiervan en door gebrek aan middelen en dus ook aan betaald 
personeel, blijven verschillende dossiers onbehandeld. Één van de belangrijkste hiervan is 
de erkenning van de moskeeën, noodzakelijk voor hun subsidiëring volgens het model van 
de kerkfabrieken. Hoewel de fondsen ter beschikking zijn sinds 2001, wordt het proces 
vertraagd door interne spanningen en een verondersteld politiek activisme van sommige 
moskeeën. Bovendien maakt de regionalisering van deze materie de zaken nog 
ingewikkelder.  
 

                                                
10 Meriem Mcharek, ‘Executif des musulmans. Reculer pour mieux sauter’, Nouvelle Tribune, n°33, 2003, p.24. 
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Wat betreft het onderwijs hebben in 2000, ongeveer 850 lagere en secundaire scholen 
islamitische godsdienstlessen ingericht voor iets meer dan 30.000 leerlingen. Er werden 
programma’s uitgewerkt en maatregelen genomen om leerkrachten islamitische 
godsdienst op te leiden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, net als de aanstelling van 
twee inspecteurs voor het islamitisch onderricht aan Franstalige kant. Verschillende, meer 
praktische, problemen dienen nog uitgeklaard te worden binnen de sector van het 
onderwijs. Tegelijkertijd duikt een ander pedagogisch probleem op, dat van de opleiding 
van imams.  
 
Deze cruciale thematiek werd geruime tijd verwaarloosd, zowel door de overheden als de 
moslimgemeenschappen. Hierdoor werd dit vacùùm ingevuld door personen gevormd in 
het buitenland. Het staat nu in het centrum van de belangstelling gezien het van 
fundamenteel belang is dat de moskeeën geleid worden door moslims met een degelijke 
theologische basis alsook een uitstekende kennis van de taal, de maatschappelijke en 
culturele realiteit en de Belgische instellingen. Enkel op deze voorwaarde kunnen 
adequate antwoorden geformuleerd worden op de noden die vandaag aangebracht 
worden door de moslimgemeenschappen.  
 
Wat betreft de islamitische religieuze feestdagen: deze zijn nog niet wettelijk erkend in 
Wallonië maar verschillende regelingen worden al getroffen in scholen met een grote 
moslimpopulatie. In Droixhe, nabij Luik, nemen de leerlingen verlof voor het offerfeest, Aïd 
el Kebir. Hiervoor heeft de federale overheid richtlijnen ontwikkeld zoals het verbod op 
thuisslachtingen (die echter tot nog toe nauwelijks opgevolgd worden) alsook het verbod 
op vervoer van schapen door particulieren. Met uitzondering van het vastleggen van een 
wettelijk kader heeft de federale overheid het beheer van dit feest overgelaten aan de 
gemeenten. Slechts weinig gemeenten richten echter een tijdelijke slachtvloer in (slechts 
een twintigtal voor het feest in 2003). Nochtans is deze procedure de enige die de 
naleving van de wettelijke maatregelen en de sanitaire normen garandeert. Hoewel 
verschillende gemeenten, vooral in het Brusselse, serieuze inspanningen hebben geleverd 
betreuren we het amateurisme waarmee de organisatie ervan gepaard gaat.  
 
In andere, minder gemediatiseerde, dossiers is belangrijke vooruitgang geboekt. Als 
voorbeeld verwijzen we hierbij naar het dossier van islamitische percelen op gemeentelijke 
begraafplaatsen. Verschillende gemeenten (Luik, Farcienne, Schaarbeek, Sint-Joost en 
Andenne) hebben deze ingericht terwijl op andere plaatsen aanvragen lopende zijn 
(Kortrijk).  Wat betreft de aanstelling van religieuze consulenten zijn twaalf personen 
benoemd als aalmoezenier in gevangenissen. Het proces van effectieve erkenning is dus 
in het algemeen goed aangevat. Niettemin verloopt het nogal traag en blijken heel wat 
situaties op een tamelijk willekeurige, en soms zelf gekunstelde, manier beheerd te 
worden.  
 
 

4.3. Over islamofobie 
 
In het discours van de moslimleiders wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze term. Dit 
neologisme dook vrij recent op in Groot-Brittannië in de nasleep van de publicatie van een 
rapport door de Runnymede Trust (Runnymede Trust 1997)11. Daarna kende het een 
                                                
11 In dit rapport wordt islamofobie gedefinieerd als: “een niet gefundeerd vijandschap tegenover moslims gepaard 
gaand met praktische consequenties van deze vijandschap in de vorm van discriminatie ten overstaan van 
moslimindividuen en –gemeenschappen en de uitsluiting van moslims van politieke en sociale zaken”.  



Islam en moslims in België: synthesenota 

 15

groot succes. Zowel de Executieve van Moslims in België als de anti-racistische 
organisaties lijken deze term ondertussen geadopteerd te hebben. De populariteit van het 
gebruik berust in wezen op het idee dat het discours en de praktijken van uitsluiting van 
moslims van bijzondere aard zijn en niet eenvoudigweg thuishoren in de categorie van het 
alledaags racisme. 
 
De aanslagen van 11 september 2001 op New York en Washington hebben onmiskenbaar 
geleid tot een vorm van verspreiding van een radicaal vijandig discours ten opzichte van 
islam. Werken zoals ‘De woede en de trots’ van Oriana Fallaci vormen daar het 
hoogtepunt van. Dit boek geeft uitdrukking aan de meest brutale vooroordelen en 
beledigingen over de islam en werd bovendien beloond met een massaal internationaal 
verkoopssucces.  
 
Ook in België zijn in de nasleep van 11/9 verschillende discriminaties of gewelddaden ten 
opzichte van moslims gerapporteerd. De directeurs van het Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen en Racismebestrijding (CGKR)12 stelden tijdens een persconferentie op 9 
september 2002 “een verhoging van het aantal klachten en een verharding van het 
taalgebruik” vast. Volgens hen zijn slechts enkele agressies ten opzichte van de 
moslimgemeenschappen vastgesteld maar “individuen uiten steeds openlijker hun afkeer 
over de islam (…). Ook sommige groepen van moslims verwerpen steeds openlijker de 
waarden van de westerse democratische samenleving”. Voor het CGKR is er dus sprake 
van een “wederzijdse verergering’ en stelt ook:  “personen die afstand nemen van het 
integratiemodel en veeleer conflictmodellen aanbevelen komen gemakkelijker aan bod in 
de media”. Het CGKR stelt eveneens dat religie steeds regelmatiger een basis is om 
klacht in te dienen. Op de 1316 klachtendossiers ingediend in 2002 geven er 7,5% ‘religie’ 
op als basis voor de discriminatie13. 
 
In het huidige discours wordt de term islamofobie gebruikt om alle vormen van uitsluiting 
te duiden. En daar schuilt precies de zwakheid van het concept.  Zowel vooroordelen 
tegenover islam, als het discours van inferiorisering van moslims, als de houdingen en 
gedragingen gebaseerd op haat, als sociale ongelijkheid betreffende toegang tot de 
openbare goederen, als directe en indirecte discriminatie vallen allen onder de term 
islamofobie. Bovendien dekt het een amalgaam van verschillende vormen van 
ongelijkheid waar deze groepen slachtoffer van zijn, niet zozeer als een religieuze groep 
maar als vreemdeling, migrant, minderheid of benadeelde klasse. In die zin lijkt de term 
islamofobie meer een doeltreffend wapen tot intellectueel verzet voor moslims en de 
antiracistische beweging dan een analytische categorie of een heuristisch kader voor de 
sociale wetenschappen.  
 
Dit mag ons er echter niet van weerhouden vast te stellen dat normatieve instrumenten die 
toelaten te strijden tegen discriminatie op religieuze basis zich in een embryonale stadium 
bevinden, zoniet nauwelijks bestaan. Hoewel de strijd tegen discriminatie zoals vastgelegd 
in artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam de Europese Unie verbindt tot verzet tegen 
alle vormen van discriminatie inclusief deze op basis van racisme, focust de hieruit 
voortvloeiende wetgeving zich vandaag vooral op discriminatie op basis van ras en op de 
arbeidsmarkt en is ze totaal inefficiënt in de strijd tegen religieuze discriminatie.  Op 
Belgisch federaal niveau werd in december 2002 een nieuwe wet gestemd. Het is 
aangewezen na te gaan in welke mate deze wet een antwoord kan bieden op de vraag 
                                                
12 Zie http://www.agenda-respect.be/fr/index_4_conf_presse-09-09-02.htm 
13 Zie het jaarverslag 2002 van het CGKR “Vers la diversité”, p.7.  
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om rekening te houden met religie als motief voor discriminatie dat inroepbaar is in het 
geval van procedures aanhangig gemaakt voor de hoven en rechtbanken. 
 
 

4.4. Zijn er grenzen aan de erkenning? 
 
Eén van de effecten van 11 september is dat het discours over de botsing der 
beschavingen een nooit eerder vertoond gehoor heeft gekregen. In landen die reeds ver 
gevorderd waren in de erkenning van culturele diversiteit, ontstond in  de marge van dit 
debat een discours over het einde van het multiculturalisme14. Het idee bestaat uit het in 
vraag stellen van de grenzen van het multiculturele model met betrekking tot de socio-
economische integratie van etnische minderheden en de globale cohesie van de 
Europese en de Noord-Amerikaanse samenlevingen (Schlessinger 1991, Sartori 2000, 
Barry 2001). Het zet zich ook af tegen het multiculturalistisch model dat gekenmerkt zou 
zijn met teveel vrijheden voor de etnische en religieuze minderheden. De 
moslimminderheden worden rechtstreeks geviseerd in dit debat. Terwijl zij zich beroepen 
op het liberaal democratisch kader voor de bevestiging van hun rechten, wordt hen 
verweten zichzelf niet altijd op een liberale manier te gedragen door sommige van hun 
leden deze rechten te onthouden. Om het met de woorden van de filosoof Kymlicka (1995) 
uit te drukken, indien de minderheden maatregelen vragen voor hun externe bescherming, 
kunnen ze niet tegelijkertijd beperkingen opleggen aan hun eigen leden.  
 
De kwesties betreffende de persoonlijke autonomie met betrekking tot levenskeuze, de 
positie van vrouwen, het antagonisme met andere minderheden en in het bijzonder het 
antisemitisme, zijn enkele van de thema’s die in dit debat aan bod komen. Deze 
problematiek geldt ook in de Belgische context. Maar de standpunten liggen verre van 
vast. Terwijl dit soort vragen op het terrein toenemen, beantwoorden de multiculturele 
denkers de kritieken met het argument dat de huidige malaise in werkelijkheid eerder het 
bewijs is van de tekortkomingen van het huidige multiculturele beleid, dan een gevolg 
ervan. 
 
Sommige auteurs die tot de strekking van de multiculturalistische politieke filosofie 
behoren, stellen de bekrompenheid van de liberale traditie als referentiekader om de 
legitimiteit van de eisen van de identitaire, etnische en religieuze15 minderheden te 
evalueren, in vraag. De meerderheid echter, zowel liberale als communautaristische 
auteurs, is het erover eens dat er grenzen zijn aan de erkenning van het identitair, etnisch 
en religieus16  pluralisme.  
 
 
5. Sociale leven en interne organisatie van moslimgemeenschappen 
 

5.1. Identitaire bevestiging, geloof en religieuze praktijk 
 
De dominerende tendens in Europa bestaat uit een proces van secularisatie en 
privatisering van religieuze aangelegenheden. De verwijzing naar het religieuze neemt 
een steeds minder belangrijke plaats in binnen het openbare, politieke en burgerlijke 

                                                
14 Of de politieke versie ervan in Franstalig België over het falen van de integratie. 
15 Zie, onder meer B. Parekh (2000). 
16 Zie, het debat tussen Kymlicka en Parekh in Ethnicities, Wieviorka, 1997. 
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leven. Binnen de moslimgemeenschappen fungeert religie dikwijls als een erkenning van 
de etnische groep en is aldus een belangrijk element voor de individuele en collectieve 
opbouw van de identiteit. In tegenstelling tot wat de vroegere moderniseringstheorieën 
beweerden, is de etnische en religieuze identiteit van moslimmigranten en hun 
nakomelingen niet aangetast door socialisatie in het land van verblijf. Terwijl men zou 
vermoeden dat de opvolging van generaties binnen deze gemeenschappen leidt tot een 
aanpassing van de sociale, culturele en religieuze gebruiken van hun leden aan deze van 
de meerderheid, stellen we vast dat deze identiteiten blijk geven van een zekere 
veerkracht en een heus dynamisme. 
 
Niet enkel met betrekking tot het identitaire is de referentie naar islam belangrijk maar ook 
wat betreft het geloof en de geloofspraktijk zelf. Identitaire bevestiging, geloof en 
religieuze praktijk zijn niet meer zo nauw verbonden met elkaar zoals het geval was met 
de eerste generaties die geloofden in de traditionele islam van het land van herkomst. 
Daarom moeten deze fenomenen analytisch van elkaar onderscheiden worden.  
 
Op het niveau van de religieuze praktijk stricto sensu is het niet evident precieze 
gegevens te verkrijgen om betrouwbare vergelijkingen te kunnen maken. De bestaande 
onderzoeken in Frankrijk en Groot-Brittannië laten ons toe de verschillen tussen 
meerderheid en minderheid beter te begrijpen maar bieden geen informatie over mogelijke 
inter-generationele verschillen. Bovendien worden onder geloofspraktijk, afhankelijk van 
de godsdienst in kwestie, verschillende dingen verstaan, hetgeen vergelijkingen uiterst 
moeilijk maakt. Uit het onderzoek gevoerd in Frankrijk door Tribalat (1995) blijkt een daling 
van de religieuze praktijk.  Hoewel 85% van de jonge moslims weinig praktiserend is, 
tonen zij zich zeer gehecht aan de islam, en leven ze in belangrijke mate maar op 
selectieve wijze de religieuze voorschriften, zoals het voedselverbod en de verplichting om 
te vasten tijdens Ramadan, na. 
 
Het onderzoek ‘Migratiegeschiedenis en Sociale mobiliteit’ uitgevoerd tussen 1994 en 
1996 onder leiding van Ron Lesthaeghe, biedt voor België een eerste representatief beeld 
van de religieuze praktijk en het islamitisch lidmaatschap bij Turkse en Marokkaanse 
volwassen mannen. Deze enquête is het enige kwantitatieve onderzoek van nationale 
omvang over dit onderwerp. Op de vraag of de invloed van de islam in hun leven al dan 
niet toeneemt, antwoorden de ondervraagde personen eerder bevestigend 
(Lestaeghe 2000: 143). Onder de Turken denkt 40,6 % dat de invloed van de islam 
toeneemt, terwijl 14,7% de mening is toegedaan dat de situatie gelijk is gebleven. Onder 
de Marokkanen is de verhouding respectievelijk 33,5% en 11,8%. 
 
Lesthaeghe wijst op de verschillen tussen de Marokkaanse en de Turkse 
gemeenschappen wat betreft de invloed van het seculariseringsproces (Lestaeghe 
2000:26-7). Ondanks de heropleving van het religieuze is er desalniettemin een zekere 
secularisering merkbaar bij bepaalde groepen van moslims. Zo is twijfel aangaande 
filosofische en religieuze aangelegenheden meer aanwezig bij hoogopgeleide 
Marokkaanse vrouwen. Bij de Turken daarentegen vertoont slechts een kleine minderheid 
binnen de tweede generatie tekenen van onzekerheid en ambivalentie. Men merkt ook 
een verhoogde zichtbaarheid van het religieus behoren. Dit wordt zowel in het 
gehanteerde discours als in de praktijk via de naleving van rituele voorschriften expliciet 
bevestigd. 
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Uit een onderzoek van 2001 in Frankrijk blijkt dat 42% van de ondervraagde moslims 
(over de verschillende generaties heen) verklaart ‘gelovig’ te zijn terwijl slechts 6% stelt 
niet gelovig te zijn of te behoren tot een ander geloof dan de islam17.  Dezelfde tendens 
blijkt in Groot-Brittannië uit de gegevens van het vierde nationale onderzoek naar etnische 
minderheden. De studie toont aan dat op het geheel van de indicatoren voor religieus 
gevoel(en), de minderheden, met uitzondering van de Chinezen, hoger scoren dan de 
‘Britten’ hetgeen wijst op een significante gehechtheid aan de religie. Dit fenomeen is niet 
enkel merkbaar bij moslims maar ook bij jonge Antillianen in hun relatie tot de nieuwe 
protestantse kerken.  
 
Het Brits onderzoek toont ook aan dat de etnische minderheden nieuwe, heterogene 
identiteiten ontwikkelen die meer en meer los staan van de culturele inhoud die ze hadden 
in het begin van de migratie. Cultuur en religie hebben dus een nieuwe invulling gekregen. 
Voor sommigen kan de keuze om bij voorkeur te refereren naar islam hen toelaten afstand 
te nemen van het cultureel erfgoed van het land van herkomst. Dit kan ook wijzen op de 
bereidheid om zich te integreren in de Europese samenleving. In deze context is het 
behoren tot islam niet alleen een kwestie van geloof, maar ook een kwestie van 
individuele keuze en reflectie. De stigmatisering van islam draagt hier uiteraard toe bij in 
de mate dat dit bij sommige moslims een tegenreactie veroorzaakt en leidt tot de 
constructie van strijdige identiteiten. 
 
 

5.2. Interne diversiteit en institutionele volledigheid 
 
De notie van institutionele volledigheid is afgeleid van het Angelsaksische concept 
institutional completeness. Het werd door Canadese sociologen, zoals Raymond Breton, 
in de Franstalige sociale wetenschappen ingevoerd om de graad van institutionele 
structurering van de minderheden te analyseren (Breton, 1983). Hoe groter het aantal zelf-
organisaties van (etnische) gemeenschappen, hoe groter haar institutionele volledigheid. 
Dit begrip is dus belangrijk om te proberen begrijpen in welke mate de mosliminstituties 
het leven van hun leden organiseren. Elke discussie over de graad van omkadering 
aangeboden door de moslimorganisaties moet van bij het begin rekening houden met de 
enorme interne diversiteit die kenmerkend is voor deze gemeenschappen. 
 
Het voornoemde onderzoek van Ron Lesthaeghe toont aan dat de hoofdstroming, de 
zogenaamde orthodoxe en/of traditionele de belangrijkste blijft bij Turken en Marokkanen. 
Bij de jongeren is een duidelijke polarisatie merkbaar tussen enerzijds degenen die zich 
richten tot het fundamentalisme (de auteurs geven geen echte definitie van de term maar 
het lijkt te wijzen op een vorm van activisme bezield door religieuze toewijding) en 
anderzijds degenen die de voorkeur geven aan de weg van het secularisme18. 
Ongeacht het ingenomen standpunt primeert de diversiteit van stromingen veeleer dan de 
doctrinale eenheid. Ze onderscheidt zich door een variëteit aan theologische, juridische en 
ideologische gevoeligheden, manieren van geloofsbeleving, wereldvisie, enz. Het blijft juist 
te stellen dat de stromingen getransplanteerd van de landen van herkomst nog steeds de 
                                                
17 Onderzoek IFOP/Le Monde/Le Point/Europe 1 verschenen in Le Monde 04/10/2001. 
18 Over de interne diversiteit van beide gemeenschappen, zie R. Lestaeghe (ed.), 2000, p. 12 e.v. Deze 
auteurs gaan ervan uit dat, onder de Turken, de twee tendensen in dezelfde mate aanwezig zijn en elk 
betrekking hebben op ongeveer 10% van de ondervraagde personen. Voor de Marokkanen constateren ze 
hetzelfde wat betreft het « fundamentalisme », terwijl 25% van de volwassenen zich profileert als zijnde 
geseculariseerd. 
 



Islam en moslims in België: synthesenota 

 19

overgrote meerderheid van de moslimgemeenschappen blijven structureren. De oudere 
generaties, zowel de Marokkaanse als de Turkse, blijven over het algemeen trouw aan 
deze bindingen. Zo lijkt voor de Turkse gemeenschap de stroming van Diyanet (Turkse 
overheidsinstelling die de incarnatie vormt van de kemalistische ideologie) de belangrijkste 
te blijven, gevolgd door de tendens Milli Görüs (de islamistische tendens, dicht bij de partij 
van Erbakan in Turkije), maar ook de Türk-Islam Federasyonu (vooral ingeplant in 
Limburg), de Süleymanci-groepen (voortgekomen uit de Naksibendi-stroming en van 
oudsher tegengesteld aan de kemalistische ideologie), de Nurcu en de Alevieten. Onder 
de moslims van Marokkaanse herkomst blijft de traditionele rurale islam, gekenmerkt door 
loyauteit aan de Makhzen19, dominant. Maar andere gevoeligheden en meer politieke en 
ideologische bewegingen zijn ook aanwezig, zoals deze van de Jama’at al-tabligh, de 
Moslimbroeders, Hizb al-Tahrir, de salafiyya of ook de oppositie tegen het Marokkaans 
koningshuis geïncarneerd door al-Adl wa l’Ihsan.  
 
Binnen de huidige Belgische context concurreren deze verschillende islamitische tradities 
onderling met elkaar. Dit gebeurt in een klimaat waar het belang toegekend aan het ethno-
nationale behoren in volle verandering is en waar de verankering die in de Belgische 
socio-politieke context steeds belangrijker wordt, de verschillende actoren ertoe brengt 
hun posities opnieuw te gaan onderhandelen. Tegelijkertijd doen sommige bekeerlingen 
zich sterk gelden teneinde hun eigen standpunt door te drukken. Door de komst van 
nieuwe migranten uit landen als Bosnië, Pakistan, Afghanistan en Afrika merken we ook 
een verhoging van de diversiteit van de gemeenschap. Terwijl samenwerkingen opgezet 
worden tussen verschillende groepen, duiken ook spanningen op, meer bepaald met de 
radicalere bewegingen.  
 
Bij de jonge moslims merkt men soms een vorm van desinteresse ten opzichte van de 
geïmporteerde klassieke structuren. Deze afkeer is groter bij jongeren die gestudeerd 
hebben. Er ontwikkelen zich nieuwe dynamieken die getuigen van een verlangen naar 
onafhankelijkheid en autonomie. Verschillende reacties zijn mogelijk. Ze kunnen 
bijvoorbeeld via vorming binnen de islamitische wetenschappen of via aansluiting bij 
netwerken van reflectie, op zoek gaan naar rechtstreekse toegang tot de klassieke 
bronnen. In het andere geval is de gekozen weg deze van het socio-culturele veld waar ze 
zelf allerhande initiatieven nemen gaande van de organisatie van conferenties en 
debatten tot het opzetten van diensten voor sociale hulpverlening of het organiseren van 
culturele animatie.  Verschillende feitelijke verenigingen en vzw’s zijn op deze manier 
ontstaan en wijzen op een vernieuwde vitaliteit binnen de moslimjongeren.  
 
Parallel aan deze evolutie zien we, sinds een tiental jaar, ook werkingsstructuren ontstaan 
die het strikt lokale kader overstijgen, zoals de liga van godsdienstleerkrachten, de liga 
van imams, verschillende unies van moskeeën, enz. Deze structuren organiseren zich op 
het stedelijke of het provinciale niveau. Meer recent getuigen enkele initiatieven van de 
verbreding van de referentie- en actiekaders via netwerken op Europees niveau. Hierdoor 
wordt een grotere mobiliteit mogelijk van de militanten en de ideeën die waarschijnlijk 
zullen uitmonden in nieuwe actievormen en hopelijk ook in een vernieuwing van 
denkkaders. Ook al hebben ze niet altijd de gewenste zichtbaarheid, toch toont de 
overvloed aan initiatieven van moslims op Europese schaal aan dat de islam een 
daadwerkelijk instrument kan zijn voor mobilisatie, en misschien in de toekomst voor 
sociale emancipatie. 
                                                
19 De Makhzen in Marokko verwijst naar een vorm van staatsorganisatie, macht en autoriteit gebaseerd op de 
gehoorzaamheid aan de koning. 
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5.3. De bijzondere positie van de Executieve van Moslims van België 
 
Sinds mei 1999 is de Executieve belast met het administratief beheer van het temporele 
van de islamitische eredienst. Haar bevoegdheden zijn zeer divers. Één ervan is het 
onderwijs. Hierbinnen is ze belast met de ontwikkeling van een statuut voor 
islamleerkrachten, met de vorming en opleiding van imams, met de opstelling van een 
lesprogramma, met de bepaling van een inspectieprocedure en met de organisatie van 
een permanente opleiding voor leerkrachten. Wat sociale zaken betreft regelt ze de 
kwestie van de aalmoezeniers, begrafenissen en de integratie van moslims in de 
Belgische samenleving. Dit alles met het oog op een positievere zichtbaarheid van islam 
in België. Wat betreft de erediensten bestaat haar opdracht hoofdzakelijk uit het beheer 
van de toekenning van subsidies aan vooraf erkende gebedsruimten en moskeeën (d.i. de 
subsidies voor de aankoop, de renovatie en het onderhoud van de gebouwen), maar ook 
uit het opstellen van een controlesysteem voor de rituele slachting en de ontwikkeling van 
een eigen label dat naleving van de religieuze voorschriften in verband met het halal-vlees 
garandeert. Tot slot zijn er nog de taken op het vlak van communicatie. De Executieve 
geeft een nieuwsbrief uit, beantwoordt vragen naar informatie over de islam en, het 
allerbelangrijkste, heeft toegang tot de media via de zendtijd op de nationale radio en 
televisie.  
 
Ondanks de talrijke moeilijkheden en interne tegenstellingen is dit hoofd voor de eredienst 
dikwijls voorgesteld als een mogelijk model op Europees niveau. De Executieve vormt de 
belichaming van de sterke politieke wil die bereid is haar verantwoordelijkheid te nemen 
en een positief antwoord te leveren voor de uitdagingen die de ‘nieuwe’ 
moslimaanwezigheid met zich meebrengt. Hoewel het geen onverdeeld succesverhaal is 
in termen van legitimiteit, zijn toch veel moslims erin geïnteresseerd en waarderen ze haar 
werking. Dit orgaan biedt hen niet enkel de toegang tot ‘religieuze welvaart’ maar ook 
legitimiteit ten opzichte van de overheid en de bredere samenleving. Wat de externe 
vertegenwoordiging betreft lijkt de Executieve de rol van woordvoerder van de 
moslimgemeenschappen in België relatief goed te vervullen. 
 
Deze positieve balans dient echter genuanceerd te worden met enkele kritische 
bedenkingen zoals reeds eerder geleverd door externe waarnemers waaronder op de 
eerste plaats Lionel Panafit (1999). Er waren inderdaad heel wat bezwaren bij de 
oprichtingsmodaliteiten van de Executieve. Enerzijds werd de inmenging van de Staat in 
de interne keuken van de islamitische eredienst gehekeld, gezien de overheid, door 
ondermeer tussen te komen in de keuze van de leden via een proces van « screening », 
haar neutraliteit niet heeft gerespecteerd.  Anderzijds schuift men het idee naar voor dat 
deze strategie een noodzakelijke voorwaarde was met het oog op de effectieve erkenning 
van de islam. Ook al zit daar enige waarheid in, toch klopt deze bewering niet helemaal, in 
die zin dat de erkenning en de institutionalisering van de islam twee verschillende 
procedures vereisen. 
 
Deze verwarring tussen erkenning en institutionalisering heeft de moslimgemeenschappen 
desondanks aangezet zich aan te passen aan de bestaande institutionele modellen van 
de reeds erkende erediensten. Nochtans voorzien de heilige teksten van de islam 
nauwelijks in de modaliteiten voor de oprichting van een dergelijk uniek en unifiërend 
centraal orgaan. De historische realiteit van de islam is steeds gekenmerkt geweest door 
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een veelheid van juridische en theologische scholen. Zoals Adriaan Overbeeke20 stelt, is 
een dergelijke eis om één enkel ‘representatief orgaan’ op te richten voor alle moslims, dat 
tegelijkertijd aanvaardbaar is voor de Belgische Staat, een extra verplichting opgelegd aan 
de islam ten opzichte van het christelijk geloof. Het christendom wordt immers betoelaagd 
met behoud en respect voor de verschillende tendensen: katholicisme, protestantisme, 
anglicanisme en orthodoxie! 
 
Teneinde de rol en het gewicht van de Executieve in het sociaal leven en de interne 
organisatie van de moslimgemeenschappen goed te kunnen weergeven, verdienen twee 
denkpistes onze aandacht. Ten eerste, de Executieve is een administratief orgaan voor 
het beheer van het temporele van de eredienst. Zij is ook de gesprekspartner tussen de 
overheid en de moslimgemeenschappen en fungeert in die context als bemiddelaar en 
verzoener. Dit heeft hoegenaamd niets te maken met enige vorm van controle. Ze kan ook 
niet de pretentie hebben een uniformiserende rol te spelen. De Executieve kan daarom 
ook geen gedragsdisciplinaire rol opgelegd worden ten overstaan van de verschillende 
groepen binnen de gemeenschap ook al is dit een rol die de Staat haar waarschijnlijk 
graag zou zien spelen! Ten tweede belichaamt de Executieve geen spirituele en/of 
hiërarchische autoriteit van welke aard dan ook. De Executieve beschikt weliswaar over 
macht, al is het maar in het selectieproces van de moskeeën die ze binnenkort zal 
aandragen voor erkenning met het oog op hun financiering. Macht wordt geassocieerd 
met een zeker prestige voor degenen die erover beschikken, maar kan ook aanleiding 
geven tot een verkapte vorm van competitie binnen de gemeenschap. In dat opzicht lijkt 
de oprichting van een Federatie van Moskeeën in 2002 niet helemaal onschuldig. Daarom 
moet men de Executieve van Moslims de plaats geven die haar toekomt en zich niet laten 
leiden door wat het concreet kan opleveren of verwachten dat het de toekomst van islam 
in België vorm zal geven. De Executieve speelt een belangrijke en noodzakelijke rol maar 
deze is verre van voldoende. Het zou trouwens zeer snel betwist worden indien ze zich 
zou profileren als waarborg van een orthodoxe invulling van de islam. Het is dus belangrijk 
eveneens de lokale dynamiek te erkennen. Eenmaal de grote problematiek van de 
institutionalisering ontgonnen, zal het daarom noodzakelijk blijken een aantal processen 
van decentralisatie op gang te brengen. 
 
 

5.4. Van infra-politiek activisme tot de lokroep voor een islamitische partij 
 
Zelfs al worden de moslimgemeenschappen in België gekenmerkt door een moeilijke 
zelfstandige expressie in de publieke ruimte, is intern, zoals reeds eerder gesteld, een 
grote activiteit  merkbaar, ook al kan deze eerder bescheiden lijken in vergelijking met 
bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk.  Dit is in het bijzonder duidelijk in relatie tot de 
politiek. We kunnen dit activisme benoemen als infra-politiek in de zin dat de initiatieven 
die genomen worden niet noodzakelijk gericht zijn tot de officiële machthebbers, meestal 
ook niet zichtbaar zijn voor de buitenwereld, maar wel de wederzijdse verhoudingen 
tussen de verschillende actoren binnen deze interne politieke ruimte op een duurzame 
manier regelen (Bousetta 2000). Zonder ons te wagen aan een exhaustieve analyse van 
de verschillende mogelijkheden tot politieke mobilisatie waarover moslims beschikken, is 
het toch belangrijk te wijzen op intrede van moslimverkozenen binnen de gemeenteraden 
maar ook op regionaal en federaal niveau enerzijds en op de opkomst van politieke 

                                                
20 Aangehaald op http://www.flwi.ugent.be/cie/ 
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partijen die refereren naar islam anderzijds21. Het zijn deze partijen die ons hier 
interesseren. Hun lijsten hebben nog geen verkozenen opgeleverd maar ze zijn het 
stadium van het dwepen met de oprichting van een islamitische partij voorbij en 
ondernemen zeer concrete pogingen welke de politiek wereld wel eens zouden kunnen 
verrassen in de nabije toekomst.  
 
De partij Noor is één van de eerste geslaagde uitingen van deze evolutie22. Zelfs indien 
deze partij er nog niet toegekomen is om twee achtereenvolgende verkiezingen lijsten in 
te dienen, zijn ze erin geslaagd om stand te houden op het organisatorisch vlak23. De partij 
kwam op bij de parlementsverkiezingen in 1999 en 2003 voor de Kamer, maar was 
afwezig bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000. Ze heeft nooit veel steun 
gekregen van de kiezers. In 1999 slaagde ze er amper in 1.240 stemmen te vergaren, 
zijnde 0,15% van de stemmen in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij de 
parlementsverkiezingen in 2003 was de score nog lager met 1.141 stemmen.  
 
De Parti de la Citoyenneté et de la Prospérité (PCP), afkomstig uit de Mouvement des 
Jeunes Musulmans (MJM), nam voor de eerste maal deel aan de verkiezingen in mei 
2003 en behaalde een relatief verbluffend resultaat met 8.258 stemmen, zijnde 0,98% van 
de stemmen. PCP is hoofdzakelijk samengesteld uit bekeerde islamieten binnen de 
invloedssfeer van het Islamitisch Centrum van België24. De partij komt enkel op in het 
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en behaalt een niet te verwaarlozen resultaat in 
de gemeenten met een hoge concentratie aan moslimmigranten.  Op basis van dit 
resultaat hoopt de PCP een zetel te behalen bij de volgende regionale verkiezingen in 
Brussel en meerdere zetels op gemeentelijk niveau. 
 
De partij Resist, gegroeid uit de Arabisch Europese Liga van Abou Jahjah is niet helemaal 
hetzelfde als de twee voorgaande. Ze onderscheidt zich door haar meer gestructureerde 
manier van werken, de samenstelling van haar ledenbestand, ideologische oriëntatie en 
identitaire opbouw25. Resist is het resultaat van een alliantie van de Arabische Europese 
Liga en de extreemlinkse partij PVDA. Bij haar eerste deelname aan de 
parlementsverkiezingen in mei 2003 behaalde ze 17.000 stemmen voor de Senaat, zijnde 
0,27% van de stemmen in Vlaanderen (0,84% in de provincie Antwerpen), en 10.000 
stemmen voor de Kamer, zijnde 0.6% van de stemmen in Antwerpen. Gezien de 
mediatieke aantrekkingskracht van de AEL en haar voorman Abou Jahjah is het resultaat 
van de lijst Resist niet echt overtuigend. Dit zette Abou Jahjah ertoe aan zijn strategie te 
herzien en zich te herpositioneren. Zo kondigde hij onlangs de oprichting aan van een 

                                                
21 Vermelden we hier terloops dat de meeste moslims niet over de Belgische nationaliteit beschikken en dus geen 
stemrecht hebben en zich evenmin verkiesbaar kunnen stellen voor het geheel van de verkiezingen. 
22 In 1992 werd de Moslim Volkspartij opgericht te Antwerpen en werden haar statuten gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. Deze partij heeft aan geen enkele verkiezing deelgenomen. 
23 Zie http://noor.ovh.org/ 
24 Het Islamitisch Centrum van België lijkt vandaag afgeschrikt als gevolg van de verschillende rechtszaken 
waarin het Centrum was betrokken en als gevolg van de brand in zijn lokalen te Sint-Jans-Molenbeek. In de pers 
werden intense polemieken gevoerd in 2001, 2002 en 2003 over deze organisatie en de website waarmee het 
Centrum wordt geassocieerd (http://www.assabyle.com/). Er werd overigens een klacht ingediend door het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding tegen de auteurs van de website wegens 
antisemitische uitingen. 
25 Het is onmogelijk voor ons om in het kader van deze nota al deze facetten te bespreken. Een volledige analyse 
van deze beweging, alsook van de gebeurtenissen van november en december 2002 in Antwerpen wordt 
binnenkort gepubliceerd in het volgende nummer van het Tijdschrift voor Sociologie van de Vakgroep Sociologie 
van de Vrije Universiteit Brussel (Bousetta en Swyngedouw, te verschijnen). 
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Moslim Democratische Partij26 met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 
Antwerpen in 2006, het belangrijkste objectief van deze beweging. 
 
 

5.5. De media 
 
In de nationale media zijn de moslims quasi onzichtbaar en onhoorbaar. Dit valt 
gedeeltelijk te verklaren door het feit dat ze niet over eigen zendtijd op radio en televisie 
beschikken. In Brussel delen enkele Arabische privé-zenders eenzelfde frequentie en 
worden gemeenschappelijke programma’s in het Frans en in de originele talen 
uitgezonden op privé-radio's (zie onder meer Radio Contact Inter of de uitzending van de 
Turkse gemeenschap genaamd Turquoise op Radio Paniek). Slechts enkele van deze 
radio’s verzorgen echter uitzendingen met een religieuze dimensie.  
 
Buiten enkele lokale publicaties van verenigingen of moskeeën die binnen de leden van 
de moslimgemeenschap verspreid worden, heeft de geschreven pers zich nog niet erg 
ontwikkeld. Deze situatie zou moeten opgelost worden door de Executieve die officieel 
belast is met uitgave van een nieuwsbrief en door toegangverwerving tot de nationale 
media via een religieuze uitzending op de publieke televisiezenders.  
 
Momenteel dienen we vast te stellen dat de toegang van de moslims tot de media voor 
een breder publiek quasi nihil is. Hoewel het aantal journalisten met een religieuze of 
culturele moslimachtergrond werkzaam bij de grote persorganen lichtjes stijgt, blijven ze 
nog uitzonderlijk. Hierdoor wordt de beschikbare informatie over de 
moslimgemeenschappen doorgaans verspreid door personen buiten de gemeenschap. 
Over het algemeen is de berichtgeving over moslims relatief gematigd, maar gebeurt ze 
op een gefragmenteerde manier. Zoals S. Allievi het stelt gaat het meestal om informatie 
gebaseerd op ‘uitzonderlijke gevallen’, met andere woorden toevallige en doorgaans 
problematische situaties (Allievi 2003: 292). 
 
De satellietzenders, die in het begin heel wat opschudding veroorzaakten27, veranderen dit 
gegeven enigszins: de komst van de Arabische zender Al-jazeera en de Turkse zender 
Kanal 7 vormt een tegenwicht voor de kijk van de moslims op zichzelf en op de wereld, 
doordat deze zenders een verschillende hiërarchie in de informatie bieden. Toegang tot 
deze zenders vereist echter de kennis van het Turks en het Arabisch. Hierdoor wordt de 
meerderheid van de Belgische bevolking alsook een groot segment van de taalkundig 
geassimileerde generaties ervan uitgesloten.  
 
De mondelinge overlevering neemt nog altijd een belangrijke plaats in voor het doorgeven 
van ideeën en kennis binnen de moslimgemeenschappen. In deze context zien we een 
toenemende verdeling van producten uit het buitenland. Talrijke boeken en cassettes zijn 
verkrijgbaar in islamitische verenigingen en boekhandels, net zoals tijdschriften die 
geproduceerd worden in diverse Europese landen, zoals Medina. 
 
Op deze manier ontwikkelt zich een heel communicatienetwerk binnen en tussen de 
moslimgemeenschappen onderling. We dienen echter vast te stellen dat er belangrijke 
lacunes bestaan inzake communicatie, informatie en uitwisseling met niet-moslims op het 
nationaal niveau. De debatten binnen de gemeenschappen blijven nog te dikwijls 
                                                
26 Zie, www.kifkif.be 
27 Sprak men op een gegeven ogenblik niet over para-diabolische antennes?! 
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voorbehouden voor insiders. Dit is niet alleen het gevolg van de afwezigheid van een 
daadwerkelijke politieke wil om de creatieve projecten in deze sector te ondersteunen, 
maar heeft ook te maken met een relatief gebrek aan belangstelling en bekwaamheden en 
een onverschilligheid vanwege de moslims zelf. Zelfs als de moslims zich langzaam 
bewust worden van het belang van de media en zich bescheiden een weg zoeken in deze 
sector, zijn ze nog te dikwijls geneigd een beroep te doen op meer spontane 
communicatiemiddelen, met op de eerste plaats het Internet. 
  
 

5.6. Het Internet en de virtuele Umma 
 
Het internet kent een groot succes onder moslims in Europa omdat het een onnavolgbaar 
efficiënt medium is. Het laat een gemakkelijke, snelle en goedkope uitwisseling van 
informatie over grenzen en afstanden heen, toe. Het is des te waardevoller voor 
gemeenschappen in vorming omdat het hen een ‘ruimte voor zichtbaarheid’28 biedt, een 
ruimte waar ‘geen discriminatie op basis van herkomst van de inhoud’29 bestaat. Gezien 
specifieke minderheden binnen dit geglobaliseerde elektronisch kader niet meer als 
dusdanig benoemd kunnen worden, laat het hen toe om zich een plaats toe te eigenen en 
hun stem te laten horen in de publieke ruimte.  
 
Het aantal Belgische moslimsites is nog steeds beperkt. Ze richten zich voornamelijk tot 
groepen met dezelfde lokale, regionale of nationale basis of naar netwerken zoals die van 
de Turkse moskeeën. Over het algemeen kunnen we stellen dat ze weinig geactiveerd zijn 
en beperkte gegevens ter beschikking stellen. Een agenda van hun activiteiten vindt men 
er wel op terug. De activiteiten georganiseerd in België worden ook regelmatig 
aangekondigd op Franse websites. Deze bijeenkomsten kondigen bijvoorbeeld de komst 
van een moslimpersoonlijkheid uit andere Europese landen aan. Het is ook mogelijk om 
vanuit België toegang te verkrijgen tot een heleboel websites die een rechtstreekse link 
leggen tussen bepaalde islamitische instellingen, al dan niet van de Staat (onder andere 
de Diyanet, al-Azhar, de religieuze Hassan-lezingen vanuit het Marokkaanse Ministerie 
voor de Habous, enz.) en met moslimgeleerden. De meest bekende onder hen beschikken 
over een eigen website of kunnen meer anoniem geraadpleegd worden via websites van « 
fatwa on line30 ». Hiernaast bestaat een hele reeks websites in Europa die de actualiteit 
nauw opvolgen met oog voor bijzondere islamitische gevoeligheden en die bijvoorbeeld 
ook discussieforums aanbieden. 
 
Deze praktijken op het internet getuigen niet enkel van een intensifiëring van de 
transnationale contacten maar ook van een verhoogde kennis van de diverse leefwerelden 
van moslims in de wereld. Deze technische en sociale ontwikkelingen waar tijd en ruimte 
één zijn, heeft gevolgen voor de betekenis van de Umma, de gemeenschap van gelovigen 
in de wereld. Voor sommigen kent de Umma hierdoor een heropleving en actualisering. 
Via het Internet lijkt de Umma in elk geval een meer tastbare werkelijkheid te belichamen 
dan ooit tevoren. 
 
 
 
 
                                                
28 J. Thompson geciteerd in J. Slevin, The Internet and Society, Cambridge: Polity Press, 2000:181. 
29 Allievi in Maréchal et al., 2003, p. 308. 
30 On-line religieus advies. 



Islam en moslims in België: synthesenota 

 25

6. Intra-nationaal en Europees vergelijkend perspectief 
 
6.1. Bestaat er een verschil in het beheer van de islam in de verschillende 

gemeenschappen? 
 
Het is algemeen aanvaard dat Vlaanderen en Wallonië een sterk van elkaar afwijkende 
benadering hanteren inzake het integratiebeleid (Réa 1992; Blaise en Martens, 1992). 
Terwijl het beleid in Vlaanderen vrij vroeg beïnvloed werd door de multiculturalistische 
ideeën van het Nederlands minderhedenbeleid van 1983, heeft het Franstalig gedeelte 
zijn inspiratie vooral gehaald uit het Frans republikeins model. Deze nota laat ons niet toe 
om verder in te gaan op de reële of veronderstelde verschillen tussen de aanpak in de 
verschillende landsgedeelten. We zullen ons beperken tot het beleid betreffende het 
beheer van de islamitische eredienst. Bestaat er een Vlaamse manier van beheer van de 
islamitische eredienst die zich onderscheidt van de Franstalige aanpak?  
 
Wat de bevoegdheidsverdeling betreft komt het beheer van de erediensten toe aan het 
federale Ministerie van Justitie. Andere overheden hebben ook rechtstreekse 
bevoegdheden in het beheer van dit dossier. De gemeenschappen, -via hun 
onderwijsnetwerk-, en de gemeenten, -omwille van hun nabijheid met de betreffende 
gemeenschappen- zijn de belangrijkste betrokken niveaus. Teneinde de verspreidheid van 
de bevoegdheden in België te illustreren, beperken we ons tot deze van de gemeenten. Zij 
worden aangesproken betreffende kwesties als de rituele slachtingen, islamitische 
percelen op gemeentelijke begraafplaatsen, toelating tot bouw en renovatie van 
gebedsruimtes en moskeeën, anti-discriminatie, enz.  
 
 

6.2. Het gemeentelijk beleid t.a.v. moslims 
 
Wat de gemeentelijke aanpak in Vlaanderen betreft, verdient de Antwerpse situatie 
specifieke aandacht. De stad wordt gekenmerkt door een zeer sterke polarisatie tussen 
anti-islamitische gevoelens uitgedrukt door het Vlaams Blok enerzijds en de 
moslimgemeenschappen anderzijds. De Abou Jahjah -zaak in november jl. was eens te 
meer een indicatie van de malaise in deze metropool. De allochtone jongeren in het 
algemeen en de moslimjongeren in het bijzonder lijken de discriminaties waarvan ze het 
slachtoffer zijn niet meer passief te willen aanvaarden. Hoewel ze hiervoor voornamelijk 
de politie met de vinger wijzen, stellen ze tegelijkertijd ook het gemeentelijk beleid, dat niet 
tegemoetkomt aan hun verzuchtingen, in vraag.  
 
Paradoxaal genoeg is het net de stad Antwerpen die de meeste verregaande stappen 
ondernomen heeft om een overleg met de vertegenwoordigers van de lokale 
moslimgemeenschappen te bereiken. Zo werd een protocolakkoord ondertekend tussen 
de Dienst Integratie van de Stad Antwerpen (DIA) en de Unie van Moskeeën en 
Islamitische Verenigingen van Antwerpen (UMIVA). Dit akkoord voorziet in de financiële 
ondersteuning van deze organisatie in ruil voor de bereidheid tot samenwerking, 
wederzijdse informatie-uitwisseling en verbetering van de integratie van 
moslimgemeenschappen in Antwerpen. Het gaat om een uniek overleginstrument dat 
herhaaldelijk een daadwerkelijke verzoening heeft bewerkstelligd. 
 
In het Brussels Gewest onderscheidt de gemeente Molenbeek zich door in het najaar van 
2002 te kennen te geven de islamitische gebedsplaatsen te willen financieren. Deze 
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beslissing heeft de vrees doen ontstaan dat hiermee het principe van de scheiding tussen 
kerk en staat op de helling zou worden geplaatst. Uiteindelijk werd het positief onthaald 
door de media en werd er geopperd dat het zou bijdragen tot de erkenning van deze 
eredienst die veel aanhangers telt maar ondervertegenwoordigd is qua gemeentelijke 
financiële ondersteuning.  
 
Deze twee voorbeelden, die niet representatief zijn voor België in zijn geheel, tonen de 
politieke en pragmatische noodzaak aan om tot een overleg met de lokale 
moslimgemeenschappen te komen, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. 
Het beheer van dossiers zoals de rituele slachting, de vergunningen voor het bouwen en 
verbouwen van religieuze plaatsen, het beheer van de begraafplaatsen en de strijd tegen 
discriminatie dwingt de plaatselijke politici steeds nauwer te overleggen met de bevolking 
en de vertegenwoordigers van hun godsdienst. De buitengewone toename van het aantal 
verkozenen met een moslimachtergrond in de Brusselse gemeenteraden heeft deze 
toenadering in de hoofdstad vergemakkelijkt. Eenzelfde evolutie kunnen we waarnemen in 
de andere grote steden van Vlaanderen. 
 
Hoewel de politieke (gewicht van extreemrechts) en institutionele (beleid gericht naar 
etnisch culturele minderheden en integratie) context verschilt in de verschillende regio’s en 
hoewel de moslimaanwezigheid groter is in Brussel en Vlaanderen dan in Wallonië, zijn er 
ook veel gelijkenissen. In de drie gewesten zijn de vragen en verzuchtingen van de 
moslimgemeenschappen quasi gelijklopend. De Vlaamse scholen tonen een grotere 
tolerantie ten opzichte van het dragen van de hoofddoek. Tegelijkertijd weigert de 
meerderheid van de scholen die deel uitmaken van het machtige katholieke onderwijswet, 
ondersteund door kardinaal Danneels, de inrichting van lessen islamitisch onderricht31.  
 
Gezien de polarisatie in het politiek maatschappelijk veld teweeggebracht door extreem 
rechts zou het naïef zijn te veronderstellen dat Vlaanderen een grote tolerantie aan de dag 
legt ten aanzien van islam louter omdat het een uitgebreider ‘integratiebeleid’ heeft. De 
contrasten in het beheer van de islam tussen het Franstalige en Nederlandse deel van het 
land zijn in de eerste plaats veroorzaakt door een verschillend beleid ten aanzien van 
migranten en vreemdelingen, en niet zozeer door een zich onderscheidende politiek ten 
aan zien van moslims als zijnde moslims.  
 
 

6.3. Kort vergelijkend Europees overzicht  
 
De organisatie, vertegenwoordiging en de vormen van institutionalisering van islam op 
Europees vlak verschilt van land tot land. De migratiegeschiedenis, het koloniale verleden 
en het nationale gedachtegoed zijn factoren die een invloed hebben op de manier waarop 
de islam in de verschillende Europese landen wordt geïntegreerd. Zoals hoger benadrukt, 
komt België over als een relatief vooruitstrevend land inzake institutionalisering. Frankrijk, 
dat in de loop van dit jaar een Conseil Français du Culte musulman heeft opgericht, 
inspireerde zich op het Belgische model. Andere landen, zoals Spanje, Italië en Duitsland, 
hebben eveneens pogingen ondernomen om representatieve gesprekspartners te vinden. 
De onbetwiste pionier inzake institutionalisering is Oostenrijk, waar sinds het begin van de 
jaren 1980 een vertegenwoordigingsorgaan van de moslimgemeenschappen bestaat. 
 

                                                
31 Zie Le Soir, 22/10/2002. 
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Het is onmogelijk dit onderwerp in deze nota verder te bespreken en op een gepaste wijze 
een vergelijkende inventaris te maken van al deze bevindingen (zie Maréchal en Nielsen 
2000). Niettemin is het belangrijk eraan te herinneren dat in heel veel gemeentes 
overleginstanties met de moslimgemeenschappen zijn opgericht. Als voorbeeld vermelden 
we de Commission Marseille Espérance, de Birmingham Council of Faiths, de 
Interreligieuze Raad in Barcelona, het Platform van Moskeeën van Rotterdam, enz. 
Rekening houdend met de diversiteit van hun nationale context proberen deze 
verschillende gemeentelijke initiatieven elk op hun manier de dialoog, het overleg en de 
democratische integratie van de moslimgemeenschappen te stimuleren. 
 
 
7. Besluit 
 
Met deze synthesenota hebben we getracht in grote lijnen een overzicht te bieden van de 
islam en de moslims in België. We hebben aangetoond dat de internationale context een 
overdeterminerend kader is geworden in debatten over moslimaanwezigheid. Daarna 
verwezen we naar enkele elementen over de demografische, geografische en sociale 
karakteristieken van de moslimbevolkingsgroepen. We  stonden ook stil bij het historische 
kader waarbinnen de erkenning en daarna de institutionalisering van de islam in België is 
voltrokken. Tegelijk werden enkele van de normatieve uitdagingen die zich stellen, 
besproken. Vervolgens hebben we de deelname van moslims aan het openbare leven 
geschetst en een overzicht gegeven van het sociale leven en de interne organisatie van 
deze gemeenschappen. 
 
Met dit overzicht in het achterhoofd wordt duidelijk dat het onmogelijk is om in heel 
algemene termen over de islam te praten. Achter een schijnbare homogeniteit gaan 
ervaringen en praktijken schuil die voortdurend in beweging zijn. Dit verslag verduidelijkt 
de interne diversiteit van de islam en de gedifferentieerde strategieën van moslims. Met 
deze nota wensen we ook het essentialisme als dominerend element in de reflectie over 
de islam opnieuw in vraag te stellen.  Er is dringend nood aan uitgebreide schema's om 
vast te stellen dat de moslims niet enkel problemen of spanningen veroorzaken, maar dat 
ze ook een daadwerkelijk positief potentieel betekenen voor de ontwikkeling van de 
gehele samenleving. De grote meerderheid van de moslims in België zoekt zijn weg om 
zich zo goed mogelijk in te burgeren met respect voor de democratie en hun identiteit. Op 
slechts enkele generaties tijd hebben deze mannen en vrouwen reeds een lange weg 
afgelegd. Als we ons hiervan bewust zijn, zullen we misschien op een dag begrijpen dat 
ze ook zelf vanuit hun historische context oplossingen kunnen aanbrengen. 
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