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Agenda nr. 2/5 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 
Innerlijke Vrede. Budget 2018. Akteneming. Goedkeuring.

1. In vergadering van 25 september 2014 heeft uw raad het meerjarenplan 2014 – 
2019 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen 
goedgekeurd.
Dit meerjarenplan 2014 – 2019 voorzag voor 2018 geen investeringsontvangsten 
noch investeringsuitgaven.
Voormeld meerjarenplan voorzag voor 2018 exploitatie-uitgaven ten bedrage van 
40.992,00 EUR, exploitatieontvangsten ten bedrage van 14.000,00 EUR, met een 
geraamde provinciesubsidie van (40.992,00 EUR – 14.000,00 EUR =) 
26.992,00 EUR op de exploitatieontvangsten.

2. Het comité van de islamitische geloofsgemeenschap heeft het budget 2018 
opgemaakt en goedgekeurd in vergadering van 15 oktober 2017. Het budget 2018 
werd gunstig geadviseerd door het Executief van de Moslims van België op 
8 november 2017. Het dossier is op 24 november 2017 ingekomen op het 
provinciebestuur van Antwerpen.

3. In het budget 2018 worden de exploitatie-uitgaven geraamd op 38.304,09 EUR. 
De exploitatieontvangsten worden geraamd op 10.000,00 EUR.
De provinciesubsidie bedraagt voor 2018 voor de exploitatie derhalve 
(38.304,09,00 EUR – 10.000,00 EUR =) 28.304,09 EUR + 1.312,09, EUR (het 
exploitatie overschot 2016) = 26.992,00 EUR; dit is hetzelfde bedrag van de 
provinciesubsidie als opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019.
Er zijn in 2018 geen investeringsuitgaven noch investeringsontvangsten.

4. Ingevolge de Vlaamse regelgeving moet de islamitische geloofsgemeenschap bij 
het budget 2018 een verslag inzenden over haar maatschappelijke betrokkenheid 
bij de lokale gemeenschap om aan te tonen dat zij nog altijd voldoet aan de 
erkenningscriteria. In bijlage 3 vindt U dit verslag met een evaluatie door de 
stedelijke administratie.

Luidens de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten neemt de 
provincieraad – als de provinciesubsidie voor het tekort van het budget binnen de 
grenzen blijft van het bedrag van de provinciesubsidie, opgenomen in het 
goedgekeurde meerjarenplan, – akte van het budget.

De deputatie stelt uw raad voor om akte te nemen van het budget 2018 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede te Antwerpen en om kennis te 



nemen van het bijgevoegde verslag over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap zonder formulering van boekhoudkundig-technische of 
andere opmerkingen dienaangaande.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 1 februari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het budget 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede 
te Antwerpen en op het gunstig advies dienaangaande van 8 november 2017 van 
het Executief van de Moslims van België, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 24 november 2017;

Gelet op het budget 2018, waaruit blijkt dat de islamitische geloofsgemeenschap 
Innerlijke Vrede in 2018 beroep doet op een provinciale exploitatiesubsidie van 
26.992,00 EUR, terwijl in het goedgekeurde meerjarenplan 2014 – 2019 eveneens 
dezelfde exploitatiesubsidie van 26.992,00 EUR was opgenomen;

Gelet op de artikels 48 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het jaarverslag 1 juli 2016 – 30 juni 2017 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede over haar maatschappelijke betrokkenheid bij 
de lokale gemeenschap;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Akte wordt genomen van het budget 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Innerlijke Vrede te Antwerpen met een provinciesubsidie van 26.992,00 EUR voor 
het tekort op het exploitatiebudget 2018 zonder formulering van boekhoudkundig-
technische opmerkingen ter zake.

Kennis wordt genomen van het bij het budget 2018 gevoegde jaarverslag 1 juli 
2016 – 30 juni 2017 over de maatschappelijke betrokkenheid van voormelde 
islamitische geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap zonder formulering 
van opmerkingen dienaangaande.


