
Provincie Naam	en	plaats 2015 2014 2013 2012 Type	moskee
Mehmet	Akif,	Antwerpen €	18.369 €	19.319 €	14.720 €	15.786 Diyanet
Antwerp	Islamic	Organisation €	24.202 €	18.390 €	29.443 €	29.825 Pakistaans
Ensar,	Mol €	12.291 €	18.393 €	18.422 €	20.333 Turks
De	Koepel,	Antwerpen €	0 €	0 €	0 €	0 Diyanet
Attaqwa,	Deurne €	22.229 €	17.900 €	23.900 €	0 Marokkaans
Innerlijke	vrede,	Antwerpen €	21.609 €	20.300 €	13.370 €	0 Milli	Görüs
Selimiye,	Heusden-Zolder €	48.167 €	51.513 €	48.870 €	61.924 Diyanet
Badr,	Hasselt €	51.613 €	39.542 €	34.203 €	13.848 Marokkaans
Yesil	Camii,	Houthalen-Helchteren €	39.298 €	42.092 €	61.624 €	38.890 Diyanet
Yunus	Emre,	Genk €	67.538 €	56.232 €	51.618 €	50.656 Diyanet
Hassan	Ebno	tabit,	Genk €	10.000 €	31.680 €	24.400 €	12.988 Marokkaans
Sultan	Ahmet,	Heusden-Zolder €	22.879 €	37.616 €	24.592 €	31.151 Milli	Görus
Fatih,	Beringen €	56.889 €	0 €	0 €	0 Diyanet
Yildirim	Beyazit	Camii,	Genk €	36.864 €	40.628 €	38.976 €	21.855 Diyanet
Selimiye	Camii,	Lommel €	33.231 €	39.855 €	39.790 €	20.318 Diyanet
Al	Mouhsinine,	Bilzen €	33.139 €	19.436 €	14.275 €	19.910 Marokkaans
Mevlana	Camii,	Genk €	49.900 €	52.360 €	40.655 €	0 Diyanet
Barmhartig	(Arramha),	Sint-Truiden €	18.433 €	26.375 €	12.917 €	0 Marokkaans
Fatih,	Genk €	41.120 €	45.135 €	0 €	0 Diyanet
Yavuz	Sultan	Selim,	Ledeberg €	24.599 €	47.828 €	16.429 €	37.935 Diyanet
Hicret	Camii,	Sint-Niklaas €	26.178 €	74.148 €	0 €	86.346 Diyanet
Tevhid	Camii,	Gent €	10.350 €	57.186 €	10.495 €	11.497 Mili	Görus
Ensarija,	Gent €	23.430 €	25.320 €	13.200 €	0 Bosnisch
Kevser,	Aalst €	30.550 €	33.000 €	0 Diyanet
Beraat,	Diest €	31.974 €	29.276 €	30.185 €	37.701 Diyanet
Al	Ihsaan,	Leuven €	54.530 €	55.004 €	55.004 €	64.349 moslimstudenten
Assounah,	Waregem €	52.866 €	0 €	49.540 €	0 Marokkaans
Jamia	Islamia,	Oostende €	0 €	0 €	0 €	0 Pakistaans

€	862.248 €	898.528 €	666.628 €	575.312

Totaal 531.386	euro

Moskeesubsidiëring	in	Vlaanderen

TOTAAL

Diyanet-moskeeën

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen



2009 €	254.220
2010 €	614.480
2011 €	537.929
2012 €	575.312
2013 €	666.628
2014 €	898.528
2015 €	862.248
Totaal €	4.409.345

Moskeesubsidies	in	Vlaanderen	per	jaar



























 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 
 
nr. 340 
van CHRIS JANSSENS 
datum: 5 februari 2016 
 
 
aan LIESBETH HOMANS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING 
 
 
 
Erkende moskeeën  -  Financiering (2) 
 
Op 29 januari jongstleden ontving ik het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 212 
over de financiering van de erkende moskeeën wat betreft het jaar 2015. Het antwoord 
luidde als volgt: 
 
“De decreetgever heeft het toezicht op en de bijpassing van eventuele exploitatietekorten 
van de erkende lokale islamitische geloofsgemeenschappen toegewezen aan het 
provinciaal bestuursniveau. De provinciale overheden dienen hieromtrent bevraagd te 
worden.” 
 
Dat is een bizarre en opvallende redenering want een jaar voordien had ik van de 
minister wél antwoord gekregen op exact dezelfde vragen met betrekking tot de 
financiering van de erkende moskeeën wat betreft het jaar 2014 (vraag nr. 360 van 21 
januari 2015). 
 
Ook vorige ministers die ter zake bevoegd waren (Geert Bourgeois en Marino Keulen) 
hebben er nooit een probleem van gemaakt om deze informatie ter beschikking te stellen 
van een parlementslid dat er naar vroeg. Waarom de minister deze informatie plots niet 
meer ter beschikking wenst te stellen, hoewel er dienaangaande geen enkele regelgeving 
is veranderd, is me dan ook een raadsel. 
 
Kortom, sinds het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten van 7 mei 2004 - intussen al zo’n 12 jaar dus - wordt de gevraagde 
informatie ter beschikking gesteld van het parlement. En plots beslist de minister om dat 
dus niet meer te doen. Ik betreur dat ten zeerste. 
 
1. Wat is de reden dat de minister de informatie omtrent de financiering van de 

erkende moskeeën plots niet meer ter beschikking wil stellen, terwijl zowel zijzelf als 
haar voorgangers daar nooit eerder een probleem van maakten? Wat is de aanleiding 
voor haar gewijzigde houding ter zake?  

 
2. Gelet op de bovenvermelde argumenten, herhaal ik derhalve mijn vragen. 
 

a) Kan de minister meedelen welke provincies op basis van het decreet van 7 mei 
2004 in 2015 tekorten bijpasten in de werking van moskeeën en voor welke 
bedragen? Graag per provincie een overzicht voor elk van de erkende moskeeën 
met vermelding van het respectievelijke bedrag. 



 
b) Kan de minister voor elk van de erkende moskeeën die in 2015 geen provinciale 

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

 
c) Hoe evolueerde de bijpassing van tekorten door de provincies inzake de erkende 

moskeeën gedurende de voorbije tien jaar? Is er een opmerkelijke 
stijging/daling inzake de bijgepaste tekorten in de werking van erkende 
moskeeën? Zijn er opmerkelijke verschillen per provincie? Hoe beoordeelt de 
minister deze evolutie? Voorziet zij eventuele wijzigingen aan de desbetreffende 
regelgeving? 

 
d) Kan de minister meedelen welke moskeeën in 2015 desgevallend een subsidie 

ontvingen voor verbouwings- en/of bouwwerken? 



LIESBETH HOMANS 
VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, 
INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING 
 
 
ANTWOORD 
op vraag nr. 340 van 5 februari 2016 
van CHRIS JANSSENS 
 
 
 
Mijn administratie organiseerde de afgelopen jaren een rondvraag bij de provinciebesturen 
om op deze vragen te kunnen antwoorden, los van de jaarrekeningen van de besturen van 
de eredienst die deze informatie bevatten en die onderworpen zijn aan het goedkeurings-
toezicht van de provinciegouverneur. Omwille van besparingen en een focus op kerntaken, 
wens ik bevragingen om informatie waarover mijn administratie niet beschikt tot een 
minimum te beperken. Bovendien is de informatie op een andere beschikbaar, namelijk in 
de jaarrekeningen van de betrokken besturen.  
 
De jaarrekeningen van de besturen van de eredienst, met daarin de toelagen van de 
toezichthoudende overheden worden, eens beschikbaar, gepubliceerd op de ABB-website.   
 
 
 




