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Erediensten. Erkenningsdossier met een voorontwerp van
wet tot erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele
levensbeschouwing. Adviesvraag van Vlaams minister
Liesbeth Homans. Besluit van de deputatie van 6 september
2018. Ongunstig advies. Kennisgeving.

1. Met aangetekende brief van 13 juli 2018 aan de deputatie, ingekomen op het
provinciebestuur van Antwerpen op 18 juli 2018 heeft de Vlaamse minister van
Binnenlands Bestuur (Liesbeth Homans) tegen 15 september 2018 het advies en de
bemerkingen van het provinciebestuur van Antwerpen gevraagd over het door de
Federale Overheid (FOD Justitie) ingezonden erkenningsdossier met een voorontwerp
van wet tot erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing.
Het door de Vlaamse Overheid ingezonden dossier omvatte 97 pagina’s en bestond
uit:
1. de brief van 13 juli 2018: 1 pagina (zie bijlage 1);
2. het voorontwerp van wet betreffende de Boeddhistische Unie van België, de
afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiële en
financiële belangen van de erkende boeddhistische gemeenschappen: 36
pagina’s onderverdeeld in:
a. de memorie van toelichting: 13 pagina’s (zie bijlage 2);
b. de samenvatting van het wetsontwerp: 3 pagina’s (zie bijlage 3);
c. de artikelsgewijze bespreking: 20 pagina’s (zie bijlage 4).
3. de nota over de erkenning van het boeddhisme: 14 pagina’s (zie bijlage 5);
4. de synthesenota over de erkenning van het Boeddhisme: 3 pagina’s (zie
bijlage 6);
5. de tabellen met de geraamde financiële implicaties in de jaren 2018 – 2027
van de erkenning voor de Federale Overheid, voor de drie Gewesten, voor de
drie Gemeenschappen, voor de vijf Vlaamse provincies en voor de vijf Waalse
provincies: 15 pagina’s (zie bijlage 7);
6. de wet betreffende de Boeddhistische Unie van België, de afgevaardigden en
de instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen
van de erkende boeddhistische gemeenschappen: 29 pagina’s (zie bijlage 8).
2. Op grond van het Provinciedecreet behoort dergelijke advisering normaal tot de
bevoegdheid van de provincieraad. Vermits de provincieraad echter niet vergaderde in
de periode van 18 juli tot 15 september 2018, heeft uw deputatie het advies aan de

Vlaamse minister geformuleerd in zitting van 6 september 2018 en beslist uw raad in
de eerstvolgende vergadering van donderdag 27 september 2018 in kennis te stellen
van haar besluitvorming ter zake.
3. In bijlage 9 vindt uw raad een algemene nota van de dienst Erfgoed over het
dossier, waarbij volgende items aan bod komen:
1. Hoe is het boeddhisme in West-Europa en in België terechtgekomen?
2. De structurering van de niet-confessionele morele dienstverlening volgens een
boeddhistische visie met:
a. de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur van de VZW
Boeddhistische Unie van België (BUB) (zie bijlage 10);
b. de lijst van de 29 Boeddhistische lidverenigingen van de BUB, waarvan
4 in de provincie Antwerpen (zie bijlage 11).
3. Het wetsontwerp en de wet;
4. De financiering van de niet-confessionele morele dienstverlening volgens een
boeddhistische visie door de Federale Overheid, de drie Gewesten, de drie
Gemeenschappen, de vijf Vlaamse provincies en de vijf Waalse provincies.
4.
De vergelijking tussen het huidig wetsontwerp “boeddhisme” en de organieke
wet “vrijzinnigheid” van 21 juni 2002.
In bijlage 12 vindt uw raad een door de dienst Erfgoed gemaakte formele en
inhoudelijke tekstvergelijking tussen beide wetgevingen, waaruit blijkt dat de
boeddhisten een nog gunstiger juridische regelgeving krijgen dan de vrijzinnigen in de
wet van 2002.
5. De beoordeling van het dossier en het ongunstig advies van de deputatie.
1) Het dossier werd in de periode van 2006 tot op heden enkel bilateraal besproken,
onderhandeld en uitgewerkt door de FOD Justitie en de VZW BUB, zonder enige
raadpleging of inspraak van de mede-subsidiërende overheden (Gewesten,
Gemeenschappen en provincies).
Het dossier vertoont een groot gebrek aan transparantie wat betreft de VZW BUB, de
29 VZW’s lidverenigingen en de 67 reeds actieve lokale boeddhistische centra, die zij
beheren.
Over hun patrimoniale toestand, hun financieel vermogen en hun onroerend goed
(gebouwen, tuinen, parken) wordt geen enkele relevante informatie medegedeeld.
Door een erkenning op basis van artikel 181, §2 van de Grondwet volgens het thans
voorgelegde ontwerp van wet krijgen de Boeddhisten een nog gunstiger wettelijke
regeling dan de vrijzinnigen in de (eveneens op basis van artikel 181, §2 van de
Grondwet) goedgekeurde organieke wet van 21 juni 2002.
Het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel wordt hierdoor manifest geschonden.
Het kostenaandeel van de provincies met betrekking tot de boeddhistische lokale
centra kan nauwelijks met enige nauwkeurigheid worden geraamd.
2) Op de vergadering van de A-commissie Erediensten van de VVP te Brussel op
dinsdag 21 augustus 2018 bleek dat de ambtenaren van de vijf Vlaamse provincies
allen een ongunstig advies over het erkenningsdossier aan hun deputatie zouden
voorstellen.

Sommige provincies uitten hun verbazing over het feit dat het boeddhisme een
erkenning vraagt als niet-confessionele levensbeschouwing, terwijl de gezaghebbende
Vlaamse juristen in deze materie (zoals Patrick De Pooter, Kurt Martens en Frank
Judo) allen het boeddhisme beschouwen als een eredienst/religie.
Bovendien vrezen zij dat een eventuele erkenning van het boeddhisme als nietconfessionele levensbeschouwing op basis van het voorliggend ontwerp van wet als
precedent zal worden aangegrepen door één of meer van navermelde andere in
België en in het Vlaamse Gewest (o.a. in de provincie Antwerpen) reeds geruime tijd
actieve religieuze bewegingen, niet-erkende erediensten en niet-confessionele
gemeenschappen om ook hun erkenning aan te vragen, hetzij als eredienst, hetzij als
niet-confessionele levensbeschouwing:
1. Hindoeïsme;
2. Jaïnisme;
3. Sikkhisme;
4. Shintoïsme;
5. Hara Krishna;
6. Bhagwan;
7. Mormonen;
8. Getuigen van Jehova;
9. Pinkstergemeenten;
10. Leger des Heils;
11. Vrije Lutherse Kerk;
12. Church of Scientology.
3) Op voorstel van de dienst Erfgoed heeft uw deputatie in de zitting van 6 september
2018 een gemotiveerd ongunstig advies verleend over het ingezonden
erkenningsdossier, gegrond op de diverse kritische opmerkingen vermeld in de bijlage
14.
Het ongunstig advies slaat zowel op de gebreken van het erkenningsdossier
(onvolledigheid, gebrek aan transparantie, onnauwkeurigheid inzake de geraamde
provinciesubsidie) als op de gebreken van het voorontwerp van wet (formeel en
inhoudelijk) zoals het ontbreken van enig efficiënt administratief toezicht.
In bijlage 15 vindt uw raad een kopie van de antwoordbrief van 7 september 2018
aan Vlaams minister Liesbeth Homans met de betekening van het ongunstig advies
van de deputatie.
De deputatie stelt uw raad voor om kennis te nemen van haar besluitvorming van 6
september 2018 in dit dossier.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 6 september 2018.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de brief van 13 juli 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur
(Liesbeth Homans) aan de deputatie, waarin zij tegen 15 september 2018 het advies
en de bemerkingen van het provinciebestuur van Antwerpen vroeg over het door de
Federale Overheid (FOD Justitie) ingezonden erkenningsdossier met een voorontwerp
van wet tot erkenning van het boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing;
Gelet op de besluitvorming ter zake van de deputatie van 6 september 2018, waarbij
een gemotiveerd ongunstig advies werd geformuleerd over het ingezonden
erkenningsdossier;
Gelet op het verslag en voorstel van de deputatie;

Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
Kennis wordt genomen van de besluitvorming van de deputatie van 6 september
2018, waarbij een gemotiveerd ongunstig advies aan Vlaams minister Liesbeth
Homans wordt uitgebracht over het door de Federale Overheid (FOD Justitie)
ingezonden erkenningsdossier met een voorontwerp van wet tot erkenning van het
boeddhisme als niet-confessionele levensbeschouwing.

