
VLAAMS PARLEMENT 
₪ SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
GEERT BOURGEOIS  
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, 
BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND 
 
 
Vraag nr. 301 
van 14 maart 2011 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
Erkenning moskeeën   -   Stand van zaken 
 
Het decreet van 7 mei 2004 en zijn uitvoeringsbesluiten maakten voor het eerst de financiering van 
lokale islamitische gemeenschappen mogelijk. Graag een actuele stand van zaken met betrekking tot 
de uitvoering van dit decreet.  
   
1. Kan de minister een overzicht geven van de moskeeën die inmiddels reeds zijn erkend met datum 

van hun erkenning?  
 
2. Kan de minister een overzicht geven van de moskeeën die zich nu nog in de erkenningsprocedure 

bevinden, met per moskee de precieze stand van zaken in de procedure (doorgezonden voor ad-
vies?, advies afgeleverd?, advies staatsveiligheid?, andere…)? 

 
3. Welke contacten heeft de minister, zijn kabinet of de Agentschap Binnenlands Bestuur sinds het 

antwoord op mijn vorige vraag (30 september 2010) gehad met de Moslimexecutieve betreffende 
de mogelijke erkenning van nieuwe moskeeën?  

 
4. Kan de minister een overzicht geven van de moskeeën die werden voorgedragen voor erkenning, 

maar een negatief advies kregen van de Staatsveiligheid? Kan de minister de redenen meedelen 
van deze negatieve adviezen?  

 
5. Kan de minister voor elk van de in de voormelde vragen vermelde moskeeën meedelen wat de 

adviezen waren van de gemeente- en provincieraden?   
 
6. Kan de minister voor elk van de erkende islamitische gemeenschappen de vijf verkozen leden 

meedelen, alsook de imam of zijn vervanger, die conform artikel 233 van het eredienstendecreet 
deel moeten uitmaken van het comité? 

 
7. Kan de minister meedelen of elk van de erkende islamitische gemeenschappen reeds de conform 

artikel 235 vastgelegde verkiezingen organiseerde? Zoniet, waarom niet?  
 
8. Kan de minister voor elk van de moskeeën die een negatief advies kregen van de Staatsveiligheid 

meedelen wat het lot is van de erkenningsprocedure? Werden de procedures opgeschort tot de 
moskeeën bepaalde maatregelen nemen (bv. aan de deur zetten van bepaalde personen,…) of werd 
de erkenning definitief afgeblazen?  

 
9. Kan de minister meedelen van welke moskeeën de erkenning bij gemotiveerd besluit conform 

artikel 7 van het erkenningsbesluit reeds werd opgeheven omdat de ze niet meer voldeden aan één 
of meerdere erkenningscriteria, bepaald in artikel 4 van dit besluit.  



GEERT BOURGEOIS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING  
VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN DE 

VLAAMSE RAND 
 
 
ANTWOORD 

op vraag nr. 301 van 14 maart 2011 
van FILIP DEWINTER 
 
 
 
1-5. Als minister van Binnenlands bestuur erken ik geloofsgemeenschappen, in-casu islamitische 

geloofsgemeenschappen of moskeeverenigingen en geen moskeeën. Sinds mijn antwoord op uw 
vraag van 30 september 2010 heb ik geen nieuwe lokale  islamitische geloofsgemeenschappen 
erkend. Voor een overzicht van de erkenningen verwijs ik naar mijn antwoord op deze vraag en 
mijn antwoord op uw vraag van 6 januari 2010. Wat de twee moskeeverenigingen betreft 
waarvoor ik meldde dat de erkenningsprocedure nog niet was afgerond, meer bepaald de 
moskeeverenigingen Imami-Buhari uit Antwerpen en El Fourkan uit Ronse, blijft de situatie 
tot vandaag ongewijzigd.  
 
Sinds de kennismakingsbijeenkomst op 27 oktober 2009 heeft mijn kabinet nog op 7 maart jl. 
een vergadering gehad met vertegenwoordigers van de Executieve van de Moslims van België. 
Het indienen van nieuwe erkenningsaanvragen is besproken op deze bijeenkomsten. Telkens is 
meegedeeld dat ik alle door de Executieve ingediende aanvraagdossiers zal bekijken en 
beoordelen in functie van de erkenningscriteria en de ingewonnen adviezen.  
 
Hierna volgt een overzicht van de moskeeverenigingen waarvoor, naast de twee bovenvermelde 
moskeeverenigingen, de erkenningsprocedure loopt is. Voor de eerste zeven opgegeven 
moskeeverenigingen is de adviesprocedure afgerond. In de overige erkenningsdossiers loopt de 
adviesprocedure nog of moet die nog worden opgestart. 
 
- de moskeevereniging Attaqwa uit Deurne 

 
De gemeenteraad van Antwerpen en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een 
gunstig advies. Het advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het uitblijven 
van een begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de Staat 
gaven wel een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een 
eventuele erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  

 
- de moskeevereniging Ensarija uit Gent 

  
De gemeenteraad van Gent en de provincieraad van Oost-Vlaanderen gaven een gunstig advies. 
Het advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het uitblijven van een 
begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de Staat gaven wel 
een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een eventuele 
erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  
 
- de moskeevereniging De Koepel uit Antwerpen 
 
De gemeenteraad van Antwerpen en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een 
gunstig advies. Het advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het uitblijven 
van een begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de Staat 
gaven wel een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een 
eventuele erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  



 
- de moskeevereniging Al Mouhsinine uit Bilzen 
 
De provincieraad van Limburg gaf een gunstig advies. Ik ontving geen advies van de 
gemeenteraad van Bilzen. Het advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het 
uitblijven van een begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de 
Staat gaven wel een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een 
eventuele erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  
  
- de moskeevereniging Selimiye Camii uit Lommel 
 
De gemeenteraad van Lommel en de provincieraad van Limburg gaven een gunstig advies. Het 
advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het uitblijven van een 
begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de Staat gaven wel 
een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een eventuele 
erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  
 
- de moskeevereniging Mevlana Camii uit Genk 
 
De gemeenteraad van Genk en de provincieraad van Limburg gaven een gunstig advies. Het 
advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het uitblijven van een 
begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de Staat gaven wel 
een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een eventuele 
erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  
 
- de moskeevereniging Yildrim Beyazit Camii uit Genk 
 
De gemeenteraad van Genk en de provincieraad van Limburg gaven een gunstig advies. Het 
advies van de minister van Justitie was ongunstig omwille van het uitblijven van een 
begrotingswet voor het dienstjaar 2011. De diensten van de Veiligheid van de Staat gaven wel 
een gunstig advies. Ik zal voorlopig geen beslissing nemen in verband met een eventuele 
erkenning zolang het advies van de minister van Justitie ongewijzigd blijft.  
 
- de moskeevereniging Huzur uit Antwerpen 
 
De gemeenteraad van Antwerpen en de provincieraad van de provincie Antwerpen gaven een 
gunstig advies. Er werd nog geen advies ontvangen van de diensten van de Veiligheid van de 
Staat. 
 
- de moskeevereniging Kevser Camii uit Aalst 
 
Er werden nog geen adviezen ontvangen van de gemeenteraad, de provincieraad en de diensten 
van de Veiligheid van de Staat. 

 
- de moskeevereniging Fatih Camii uit Genk 
 
Er werden nog geen adviezen ontvangen van de gemeenteraad, de provincieraad en de diensten 
van de Veiligheid van de Staat. 
 
- de moskeevereniging Islamitische Moskee uit Houhalen-Helchteren 
 
Mijn administratie vroeg de moskeevereniging bijkomende stukken te bezorgen vooraleer de 
vereiste adviezen zullen worden opgevraagd. Gezien het dossier nog niet werd vervolledigd, is 
de adviesprocedure nog niet gestart. 
 



- de moskeevereniging Arrahma uit Sint-Truiden 
 
Het dossier is momenteel nog in behandeling bij mijn administratie. 

   
6-7. Zoals ik reeds meedeelde in mijn antwoord op uw vraag van 6 januari 2010 hebben alle 

moskeeverenigingen die tijdens de eerste erkenningronde werden erkend een comité verkozen 
conform de bepalingen uit het eredienstendecreet. Ik bezorgde u al een overzicht van de 
verkozen leden en de imam of zijn vervanger voor deze moskeeverenigingen.  
In de moskeeverenigingen Mehmet Akif uit Antwerpen zouden de voorzitter en de 
penningmeester zijn vervangen. De kennisgeving van de verkiezing wordt afgewacht.  
Wat betreft de moskeevereniging Assounah uit Desselgem is de samenstelling van het comité 
intussen als volgt gewijzigd, conform de wettelijke bepalingen: 

 
Imam of zijn vervanger: Hani Mestou 
Voorzitter: Zamok Omar 
Secretaris: Habbaz Yassin 
Penningmeester: Abail Imad 
Lid: Bakraich Mohammed 

  
Wat betreft de tweede erkenningsronde zijn er geen wijzigingen in de samenstelling van de 
comités van de moskeeverenigingen waarbij reeds een comité werd samengesteld.  
In de moskeevereniging Jamia Islamia uit Oostende zouden er problemen zijn gerezen bij de 
samenstelling van het comité. Er werden inspanningen gedaan vanuit de Executieve van de 
Moslims van België, de provincie West-Vlaanderen en de stad Oostende opdat het comité zo 
snel mogelijk kan worden verkozen. In verband met de moskeevereniging Fatih uit Beringen 
vernam ik dat de verkiezingen hebben plaatsgehad maar dat er nog geen officiële kennisgeving 
werd ontvangen.  

 
8. Voor een overzicht in verband met de vorige erkenningrondes verwijs ik naar mijn antwoord op 

uw vraag van 6 januari 2010. 
Wat betreft de twaalf hogervermelde erkenningsaanvragen die recent werden ingediend heb ik 
zoals gezegd in zeven dossiers een gunstig advies van de diensten van de Veiligheid van de Staat 
ontvangen. Voor de andere vijf dossiers wacht ik het advies van de diensten van de Veiligheid van 
de Staat nog af. Het spreekt voor zich dat ik geen erkenning zal verlenen in geval er een ongunstig 
advies zou zijn.  
In navolging van het samenwerkingsakkoord van 2 juli 2008 tot wijziging van het samenwerkings-
akkoord van 27 mei 2004 tussen de Federale overheid, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse 
Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning van 
de erediensten, de wedden en pensioenen van de bedienaars der erediensten, de kerkfabrieken en 
de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten zal ik de 
erkenningprocedure in dat geval opschorten. 

 
9. Er werd nog geen enkele erkenning ingetrokken van een erkende lokale islamitische geloofs-

gemeenschap. 
 
10. Zoals ik reeds opmerkte in mijn antwoord op uw vraag van 28 februari 2011 betreffende de 

erkenningsprocedure voor de moskeevereniging Huzur te Antwerpen komt het toetsen van de 
werking van een geloofsgemeenschap aan de grondwettelijke rechten en vrijheden en de 
bepalingen uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in eerste instantie toe aan de 
diensten van de Veiligheid van de Staat. Of de verbintenis wordt nageleefd om individuen of 
verenigingen te weren wanneer die personen oproepen of handelen in strijd met de Grondwet en 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is dus een 
principiële bevoegdheid van de minister van Justitie.   
In dat verband kan ik u meedelen dat de minister van Justitie een werkgroep heeft opgericht 
waarbij afspraken zullen worden gemaakt tussen de Veiligheid van de Staat en de Gewesten. 



Binnenkort vindt de eerste vergadering van deze werkgroep plaats, waarbij zowel mijn kabinet als 
het agentschap voor Binnenlands Bestuur zullen vertegenwoordigd zijn. 
Wat betreft de verbintenis inzake het voldoen van de inburgeringsplicht door de bedienaars van de 
eredienst verwijs ik naar mijn antwoord op uw vragen 16 en 17. 
Toezicht op de verbintenis om de wetgeving inzake het gebruik van talen in bestuurszaken correct 
toe te passen is er vanuit de gemeentelijke en provinciale besturen naar aanleiding van 
bijvoorbeeld het systematisch overleg over de meerjarenplannen en het budget en de door de 
lokale geloofsgemeenschappen verplicht in te zenden notulen. 
 

11. De volgende provinciale toelagen werden al betaald (afgerond tot op de gehele euro).  De besturen 
waarvoor nog geen toelagen werden uitbetaald, werden niet opgenomen in deze tabel. Enkel de 
effectief reeds uitbetaalde toelagen werden opgenomen, in het boekjaar waarin ze werden 
uitbetaald. Laattijdig uitbetaalde toelagen, die eigenlijk betrekking hebben op het vorige financieel 
boekjaar, worden in onderstaande tabel dus opgenomen in het boekjaar waarin ze werkelijk 
werden betaald. 

 

Provincie bestuur 
boekjaar 
2008 

boekjaar 
2009 

boekjaar 
2010 

boekjaar 
2011 

Antwerpen Mehmet Akif, Antwerpen 0 22.600  14.971 15.314 

  
Antwerp Islamic 
Association, Antwerpen 0 35.600 28.709  24.953 

 Ensar, Mol - 0 25.110 20.269 

Limburg Selimiye, Heusden-Zolder 0 57.630 55.178 0 

  Badr, Hasselt 0 38.790  26.101 0 

  
Yesil Camii, Houthalen-
Helchteren - 0 61.018 0 

  Yunus Emre, Genk - 0 46.150 0 

 Hassan Ebno Tabit, Genk - 0 59.150 0 

 
Sultan Ahmet, Heusden-
Zolder - 0 56.345 0 

Oost-
Vlaanderen 

Yavuz Sultan Selim, 
Ledeberg 0 0 57.146 0 

 
Hicret Camii, Sint-
Niklaas - 0 0 26.290 

Vlaams-Brabant Beraat, Diest 0 28.000 25.010 19.197 

  Al Ihsaan, Leuven - 0 70.760 41.684 
West-
Vlaanderen Assounah, Waregem 0 71.600  88.832 31.120 

 Jamia Islamia, Oostende - 0 0 0 
 
12. Een erkende islamitische gemeenschap kan aanspraak maken op een bijpassing van haar tekort, 

maar die bijpassing is wel afhankelijk van formele voorwaarden. De erkende islamitische ge-
meenschap moet over een goedgekeurd meerjarenplan en/of een goedgekeurd budget beschikken, 
vooraleer er sprake kan zijn van een uitbetaling. Vandaar dat de besturen die in de eerste 
erkenningsronde werden erkend nog geen toelagen ontvingen in 2008, net zoals de besturen die in 
de tweede erkenningsronde werden erkend geen toelage ontvingen in 2009. Vandaar ook dat de 



Limburgse islamitische gemeenschappen in 2011 voorlopig nog geen toelage ontvingen bij gebrek 
aan budgetten voor dit financieel boekjaar. 

 
13. Er werden nog geen subsidies toegekend voor verbouwings- en bouwwerken aan moskeeën in het 

kader van het koninklijk besluit van 23 juli 1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, 
leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte 
besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd. 

 
14. Er werden nog geen dergelijke subsidieaanvragen ontvangen. 
 
15. Geen enkele erkende of in erkenningsprocedure zijnde moskee heeft schriftelijk of per e-mail 

informatie opgevraagd over de mogelijke subsidiëring van haar verbouwingswerken. Ook 
telefonisch is dat sinds de vraag van de heer volksvertegenwoordiger van 6 januari 2010 niet meer 
gebeurd. 

 
16-17. De imam van de moskeevereniging Assounah te Desselgem, de imam van de moskee-

vereniging Yesil Camii te Houthalen-Helchteren en de imam van de moskeevereniging Hicret 
Cami te Sint-Niklaas, hebben reeds een inburgeringtraject gevolgd.  
De FOD Justitie brengt het agentschap voor Binnenlands Bestuur voortaan systematisch op de 
hoogte wanneer er een bedienaar wordt aangesteld die mogelijks onder de inburgeringsplicht 
valt. Om na te gaan of de bedienaars van de erkende plaatselijke kerk- en geloofsgemeen-
schappen mogelijks (nog) onder de inburgeringsplicht vallen, heeft het agentschap voor 
Binnenlands Bestuur bovendien een schrijven gericht aan alle erkende plaatselijke kerk- en 
geloofsgemeenschappen met de vraag om de nodige gegevens over hun bedienaar te bezorgen.  
Op dit ogenblik is het evenwel nog niet mogelijk om mee te delen waarom een imam (nog) geen 
inburgeringstraject volgde. Een eventuele maatregel is momenteel dan ook niet aan de orde. 

 
18. De enige provincie waarin momenteel een centraal bestuur moet worden opgericht is de provincie 

Limburg. Dit bestuur is nog niet verkozen, omdat de verkiezing van het comité van de 
moskeevereniging Fatih nog niet werd meegedeeld aan de toezichthoudende overheid, concreet 
het provinciaal bestuur van de provincie Limburg. Zoals ik al opmerkte in mijn antwoord op uw 
vraag van 6 januari 2010 bestaat het centraal bestuur onder andere uit afgevaardigden van de 
comités van de erkende lokale geloofsgemeenschappen uit de betreffende provincie. Alle 
betrokken moskeeverenigingen dienen zich dus te kunnen uitspreken over de samenstelling van 
het centraal bestuur, en dit is pas mogelijk wanneer alle comités zijn verkozen en de samenstelling 
ervan officieel ter kennis werd gegeven.  



10. Worden de erkende moskeeën na hun erkenning op regelmatige wijze gecontroleerd op hun nale-
ving van de erkenningsvoorwaarden? Zo ja, hoe gebeurt dat? Op welke wijze wordt de naleving 
van de op basis van art. 4 ondertekende verbintenissen gecontroleerd? Op welke wijze wordt de 
correcte toepassing van de wetgeving inzake taalgebruik in bestuurszaken gecontroleerd? Op wel-
ke wijze wordt gecontroleerd of extremistische personen daadwerkelijk geweerd worden? Welke 
afspraken bestaan ter zake met de Staatsveiligheid?   

 
11. Kan de minister meedelen welke provincies op basis van het decreet van 2004 reeds tekorten bij-

pasten in de werking van welke moskeeën en voor welke bedragen? 
 
12. Kan de minister voor elk van de erkende moskeeën die nog geen provinciale bijpassing ontvingen 

meedelen wat er de reden van is dat de tekorten van deze moskeeën nog niet werden bijgepast, al-
hoewel de wetgeving dit mogelijk maakt? 

 
13. Kan de minister meedelen welke moskeeën reeds een subsidie van 30 % ontvingen voor de ver-

bouwings- en bouwwerken aan moskeeën?  
 
14. Kan de minister meedelen welke moskeeën ter zake reeds een subsidieaanvraag deden?  
 
15. Kan de minister meedelen welke erkende of in erkenningsprocedure zijnde moskeeën er reeds 

informatie opvroegen betreffende de mogelijke subsidiëring van hun verbouwingswerken?  
 
16. Kan de minister meedelen welke imams van welke moskeeën reeds een inburgeringstraject volg-

den? Werden de namen van de in de erkende moskeeverenigingen door de Executieve aangestelde 
imams reeds aan de administratie Inburgering bezorgd, zodat kan worden nagegaan of de inburge-
ringsplicht van toepassing is? Kan de minister voor de moskeeën die erkend zijn en waarvan de 
imam nog geen inburgeringstraject volgde, meedelen waarom dit nog niet gebeurde?  

 
17. Is volgens de minister art. 4, 5° van het erkenningsbesluit dat de huidige en toekomstige bedie-

naars oplegt te voldoen aan de inburgeringsplicht op voldoende wijze nageleefd door de erkende 
moskeeverenigingen? Zoniet, welke sancties zal de minister eventueel nemen?   

 
18. Werden inmiddels reeds in alle provincies centrale besturen opgericht? Kan de minister per pro-

vincie de samenstelling meedelen van deze centrale besturen? Graag de namen van de bestuursle-
den.   

 
  
 


