
 

Persmededeling 

Het EMB reageert naar aanleiding van de polemiek rond de erkenning van 

moskeeën in het Vlaams Gewest 

 
Brussel, 14 februari 2017 

  
Het Executief van de Moslims van België (EMB) betreurt de polemiek rond de erkenning van moskeeën 
in het Vlaams Gewest.  
  
Het spreekt voor zich, en dit hebben we al verschillende keren benadrukt, dat elke erkende moskee in 
België functioneert in het kader van de Grondwet, de wetten en waarden van ons land die boven de 
religieuze wetten staan. En dat de niet-erkende moskeeën net zo goed vallen onder het 
toepassingsdomein van deze wetgeving. 
  
De concrete publieke maatregelen van de verschillende overheden bevestigen de cruciale rol die deze 
moskeeën kunnen spelen bij de morele en spirituele ondersteuning van de gemeenschap en bij de 
preventie van radicalisme. De moskeeën leveren een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van de 
boodschap dat de burgers die de islam aanhangen een integraal deel vormen van onze zeer diverse 
maatschappij, en dat ze net dezelfde rechten en plichten hebben als de andere burgers. Het EMB hoopt 
ook dat de erkenningsdossiers op een objectieve basis beoordeeld zullen worden. 
  
Het is belangrijk dat deze erkenningsdossiers ook bij voorrang behandeld worden omdat er door de 
erkenning een dialoog op gang kan komen tussen de moskee en de verschillende bevoegde overheden. 
Zo kunnen de eredienstplaatsen op een transparante manier worden beheerd. Door een welbepaalde 
religieuze gemeenschap te stigmatiseren gaat de strijd tegen de radicalisering geen resultaat 
opleveren, integendeel. 
  
Het EMB wenst ook te benadrukken dat elke erkende of bijna erkende moskee verplicht is om een 
uitvoerig financieel plan voor te leggen aan de Vlaamse autoriteiten, en dat het meerjarenplan van de 
reeds erkende moskeeën goedgekeurd moet worden door de provincieraad. 
  
Tenslotte herinnert het EMB eraan dat een moskee in staat moet zijn om relaties te onderhouden met 
alle filosofische overtuigingen en de burgermaatschappij in het kader van de dialoog en het wederzijds 
respect. Slechts door ideeën uit te wisselen, kan er op een constructieve manier worden gehandeld. 
  
Het EMB neemt ook zijn verantwoordelijkheid ter zake volledig op en verbindt zich ertoe om samen te 
werken met alle gezagsniveaus in een gelaagde democratische maatschappij waarvan alle burgers op 
voet van gelijkheid deel uitmaken.  
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