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Interview. Noureddine Smaïli, voorzitter van deMoslimexecutieve

VoorzitterNoureddine Smaïli van
deMoslimexecutieve is demotor
achter de hervorming vanhet
orgaan.

Moetdeexecutieveeen

Europese islamcreëren?

Smaïli: “Absoluut. Ik verdedig een
moderne en gematigde islam. Een
islamdie hier, in België, zijn
wortels heeft. Deze islam respec-
teert de Europesewaarden.De
kern ervan is het respect voor de
ander.Hetmoet een tolerante
islamzijn, die de andere religies
erkent.
“Alswedeze islamwillenuit-

dragen,hebbenwezeker een insti-
tuutnodigwaarwe imamskun-
nenopleiden.Dit instituut kanhen
dan in samenwerkingmetdeuni-
versiteitenopleiden.DeExecutieve
neemtdande theologischevakken

voor zich, deuniversiteitende
wetenschappelijke cursussen.Nu
gevenwij imamsal elkemaand
eenopleiding.DeExecutievemoet
hetbeste instrumentworden
tegende radicalisering.”

Hebtudangeenproblemenmet

vier conservatieve leden inuw

rangen?

“Dat zijn fundamentalisten die
onzewerking verstoren. Zij
klagen constant enwillen geen
verandering. Zijwonen allemaal
in Brussel, en komen samen in de
AlKhalil-moskee inMolenbeek.”

Bentunietbangdoor alledrei-

gementendieual gekregen

hebt?Zit dat viertal daarachter?

“Datweet ik niet. Ik heb klacht
ingediendbij de politie,meer ga
er niet over zeggen.Dat ik

kritiek krijg, betekent dat ik hard
werk. Als je niets doet, kun je ook
niks verkeerd doen. Ik sta nog op
mijn twee benen. Zolang zemij
niet aanraken, doe ik verder.”

‘Wij zijnhetbeste instrument

e recenteproblemenbinnendeMoslim-
executieve zijnondertussenalgemeenbekend.
VoorzitterNouredinneSmaïli zegt dat eenviertal
conservatieve imamsuitBrussel zijnhervor-
mingsplannendwarsboomt.Metnamedever-
antwoordelijkenvandeMolenbeekseAlKhalil-
moskeehebbenproblemenmetSmaïli’s ambities
omeenEuropese islamte stimulerenennauwer
samen tewerkenmetdeoverheid.De ruzie gaat
gepaardmet allerlei intimidaties.
JustitieministerKoenGeensnodigt de zeven-

tien ledenvandeMoslimexecutieve vandaaguit
opzijnkabinet enzalhenopdiplomatischewijze
proberenaan te sporenomtekiezenvoor een
moderne islamdie rekeninghoudtmetde
grondwet enbasiswaardenzoalsdeman-vrouw-
gelijkheid. “Wijwillenhenhelpenbij het creëren
vaneenEuropeseof eenBelgische islam”, zegt
Geens. “Daarmeebedoel ik imamsdieonze taal
sprekenendewesterse context vanonzemos-
limjongerendoor endoorkennen.”
Verderpleit deminister voor eenverplichte

imamopleidingaaneenuniversiteit of
hogeschool. Enkelmoskeeëndiewerkenmet een
imamdie zo’nopleidingheeft gevolgd, kunnen
officieel erkendwordenenfinanciering
genieten.”
MinisterGeensbenadruktdathij demoslim-

gemeenschapgeen ‘westerse islam’wil opdrin-
genenookde scheiding tussenkerken staat res-
pecteert. “Het is opgeenenkelewijzeonze
betrachtingeen islam inovereenstemmingmet
onzewesterse cultuurop te leggen.Dat is een
bewegingdie vanuit demoslimgemeenschapzelf
moet komen.Wij beogende randvoorwaarden te
creërendiekunnenhelpenzoals eengedegen

D
opleidingvan imams/leerkrachteneneengoede
werkingvandeExecutieve.
“Het is evidentdatde scheiding tussenkerken

staatwordt gerespecteerd.Deminister gaat een
dialoogaanoverhetKoninklijkBesluit (KB)over
deMoslimexecutieve, dat verbeterdkanworden.
Die aanpassingzal gebeurenna langdurig en
herhaaldelijk overlegmetdeMoslimexecutieve.
HetKBwordtniet opgelegd,maarvrijdag (van-
daag)metdevoltalligeExecutievebesproken.
Het ordewoordvanhetKB is responsabilisering.”
Niet iedereen ishet eensmetdedemarchevan

deCD&V-minister.MetnamepolitologeMeryem
KanmazvindtdatGeens indit debatde schei-
dingslijn tussenkerken staat overschrijdt.
“Wettelijk kanhij dit niet doen.Het komtneerop
een inmenging ineengodsdienst.Ookpsycholo-
gisch isdit eenverkeerd signaal: als deoverheid
eenbepaalde islaminterpretatie vanbovenop
oplegt, zullenveelmoslimsdit nogal snel zienals
eenaanval ende rangenonmiddellijk sluiten.
Vergeetniet dat veelmoslimsopgroeiden ineen

islamvijandigklimaatwaaruitsprakenvanhet
VlaamsBelangenallerlei vormenvandiscrimi-
natie tot deordevandedagbehoorden.Hetwan-
trouwen tegenoverdeoverheid is daardoor
groot.”
Kanmazbenadruktdatdewettelijke rol van

deMoslimexecutievebeperkt is. “Het is belang-
rijk omtewetendatdeMoslimexecutieve een
puuradministratief orgaan isdat zichonder
meerbezighoudtmetdeerkenningvanmos-
keeënen imams.Het is deadministratieve
gesprekspartner vandeoverheid.Maarhet is
nooit debedoelinggeweest ombinnendit
orgaaneendiscussie overde zogenaamde
Europese islamtevoeren.”
Zo’n theologischegevoeligediscussiebinnen

deMoslimexecutieve is bovendien totaal onrea-
listisch, zegtKanmaz. “Bij deoprichtingwashet
eenbewustekeuzeomverschillende islam-
strekkingenonder eenkoepel samen tebrengen.
Soennietenmoeten samenwerkenmet sjiieten,
moslimsvanTurkseafkomstmoetenhet eens
rakenmetmoslimsvanMarokkaanseafkomst.
Daarnaastheb jeookveel communautaire ver-
schillen tussenVlamingen,Walenen
Brusselaars.Doordit orgaanheen lopenmet
anderewoordenergveel breuklijnen,waardoor
discussies en spanningenbijnaonvermijdelijk
zijn.”
OokmoraalfilosoofPatrickLoobuyck stelt

vooromderol vandeMoslimexecutievepuur
administratief tehouden. “Jemoetdit orgaan
geenextrabevoegdhedengeven.Welmoet je
ervoor zorgendatdeExecutieve voldoendemid-
delenencapabelemensenheeft omzogoed
mogelijk te functioneren.”

Devoorzitter vandeMoslimexecutieve,
NoureddineSmaïli, is het daarmee trouwens
grondigoneens.Hij zitwel eenverregaande rol
weggelegdvoor zijnorgaan indediscussie over
eengematigde, Europese islam. (zie interview
hieronder)

Verregaande hervorming
Politicoloogen radicaliseringsexpertBilal
Benyaich stelt danweer eenverregaandehervor-
mingvandeExecutieve voor: “Van inhetbegin
streefdemennaar representativiteit via eenkies-
stelsel.Kwestie van ‘externegeloofwaardigheid’
zegmaar.Vijftien jaar geledenwasdatmisschien
demeest voordehand liggendeoplossing,maar
uit depraktijkblijkt dat dezewerkwijzeheeft
gefaald.Het zorgdevooronwerkbare tegenstel-
lingen.
“Ookhet feit dat de staatsveiligheidbetrokken

wordtbij de screeningvande ledennet omdat er
verkozenenzijndie radicaal of extremistisch
zijn, zorgt danweerbinnendemoslimgemeen-
schapvoorweerstandenmaaktdatde
Executievegezienwordt als eenverlengstukvan
deoverheid.Dit zorgt voor een ‘interngeloof-
waardigheidsprobleem’.”
VandaardatBenyaichvoorstelt omde

Executieve te vervangendoor eenpuur techno-
cratischcomitéwaarin eenkleinegroepcapa-
beleprofessionals administratieve zakenzoals
deaanstellingvan imamsen leerkrachten islam
afhandelt. “Ikdenkdaarbij aaneenhandvol
juristenvanmoslimafkomstdie zo’n erkennings-
dossier opbasis vandebestaandeobjectieve cri-
teriabehandelen. Zocreëer je eenoptimaal ope-
rerendadministratief orgaan, dat efficiënt en
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‘De Moslimexecutieve

is een puur administratief

orgaan. Daar kun je niet

een discussie over

de Europese islam voeren’

MERYEM KANMAZ

POLITOLOGE

►Orgaan dat administratief

gezien de moslims in België

vertegenwoordigt.

► Concrete taken: benoe-

men van imams en islamleer-

krachten, erkennen van mos-

keeën, aanstelling van

moslimaalmoezeniers in ge-

vangenissen.

► Bestaat in de huidige vorm

sinds 1993.

► Is samengesteld uit 17 le-

den die vanuit de moskeeën

worden verkozen uit de 51-

koppige Algemene Vergade-

ring van Moslims van België.

► De laatste verkiezing van

de leden dateert al van 2005.

►Wordt voorgezeten door

Noureddine Smaïli.
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