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Erkenning moskeeën  -  Intrekkingen

Op 15 december 2015 stelde de minister in de Verenigde Commissie ‘Brussel en de 
Vlaamse Rand’ en ‘Bestrijding van gewelddadige radicalisering’: “Doordat de 
Moslimexecutieve twee jaar stil heeft gelegen, ben ik zelf nog nooit over een erkenning 
moeten gaan, maar mijn voorganger Geert Bourgeois is wel al zes keer overgegaan tot 
de intrekking van de erkenning van een moskee. Ik heb er zelf dus nog geen enkele 
erkend en heb nog geen enkele erkenning ingetrokken, maar ik wacht dus wel al een jaar 
op het advies van de Staatsveiligheid over De Koepel.” 

Graag had ik n.a.v. de uitspraak van de minister dat haar voorganger van zes moskeeën 
de erkenning heeft ingetrokken, volgende informatie ontvangen.

1. Welke moskeeën betreft het, met welk adres?

2. Wanneer werden deze moskeeën erkend? 

3. Op welke datum werd de erkenning van deze moskeeën ingetrokken? 

4. Wat was de reden voor de intrekking van de erkenning? 

5. Op welke wijze wordt de naleving van de erkenningsvoorwaarden door de minister 
momenteel gegarandeerd? 

6. Dienen betreffende de naleving van de erkenningsvoorwaarden en de controle erop 
desgevallend aanpassingen te gebeuren aan de wetgeving, volgens de minister? 
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1-4. Zoals ik reeds meedeelde (zie mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 13 van 2 
september 2014 van de heer Tom Van Grieken) zijn tot op heden in Vlaanderen 
geen intrekkingen gebeurd van voorheen officieel erkende lokale islamitische 
geloofsgemeenschappen. Wel zijn, voor mijn aanstelling als Vlaams minister 
bevoegd voor binnenlands bestuur, 6 officiële aanvragen tot erkenning van 
bestaande geloofsgemeenschappen niet gehonoreerd. In die 6 gevallen is het dus 
niet tot een erkenning gekomen. Het betreft de lokale islamitische 
geloofsgemeenschappen El Azar te Waregem, Atakwa te Kortrijk, El Mohsinien te 
Berchem en Attaqwa te Deurne (allen formeel niet erkend via ministeriële besluiten 
van 5 mei 2009) alsook de lokale gemeenschappen El Mouslimine uit Antwerpen en 
El Muslimine/Islamitische Moskee uit Houthalen-Helchteren waarbij de procedure, 
na hun adviesaanvragen, door mijn voorgangers is opgeschort, zonder dat dit is 
geformaliseerd in een ministerieel besluit. Telkens gaf een negatief advies van de 
Diensten van de Veiligheid van de Staat aanleiding tot deze beslissingen, behalve 
wat betreft de geloofsgemeenschap Attaqwa te Deurne die formeel is afgewezen 
wegens een gebrek aan maatschappelijke relevantie en administratieve 
tekortkomingen in het dossier. 

5. Het toezicht op het blijvend naleven van de erkenningsvoorwaarden door de erkende 
lokale geloofsgemeenschappen is gesitueerd bij verschillende instanties. Voor de 
toetsing of de werking van een geloofsgemeenschap de grondwettelijke rechten en 
vrijheden en de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
niet schendt zijn, in uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de verschillende 
overheden van 2 juli 2008 betreffende de erkenning van de erediensten, de wedden 
en pensioenen van de bedienaars van de erediensten, de kerkfabrieken en de 
instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten 
concrete afspraken gemaakt over de noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen de 
FOD Justitie en de Diensten van de Veiligheid van de Staat enerzijds en de bevoegde 
regionale ministers anderzijds. Het toezicht op de verbintenis inzake het voldoen van 
de inburgeringsplicht door de bedienaars van de eredienst gebeurt door het 
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Ook hierover zijn afspraken gemaakt met de 
FOD Justitie die het ABB op de hoogte moet brengen wanneer er een bedienaar wordt 
aangesteld die mogelijks onder de inburgeringsplicht valt. Het toezicht op de 
verbintenis om de wetgeving inzake het gebruik van talen in bestuurszaken correct 
toe te passen valt in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeentelijke en provinciale besturen, die regelmatig contact hebben de plaatselijke 
geloofsgemeenschap, onder meer n.a.v. het overleg over de meerjarenplannen en het 
budget en de door de lokale geloofsgemeenschap verplicht in te zenden notulen. 

6. De erkenningsvoorwaarden zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering 
van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor de erkenning van 
de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten zijn m.i. 
correct. De naleving van deze criteria is uiteraard van groot belang, zowel bij de 
erkenningsaanvraag zelf als later. Omtrent het blijvend beantwoorden aan de criteria 
is er permanent overleg tussen de betrokken overheden in het kader van de 
commissie opgericht n.a.v. het hoger genoemde samenwerkingsakkoord.    


