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Agenda nr. 1/12 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 
Antwerpen Islamic Association. Meerjarenplan 2020 - 2025. 
Goedkeuring.

1. De moskee Noor Ul Haram (Licht van de Hemel) werd in 1983 opgericht door 
Indische en Pakistaanse moslims in Antwerpen-Noord. Voordien gingen de 
Pakistanen en de Indiërs van de buurt naar de reeds vroeger opgerichte 
Marokkaanse moskeeën in de nabije omgeving, die ook bezocht werden door 
zeelieden van schepen uit Maleisië, Indonesië, Pakistan, Bangladesh of India met 
als gemeenschappelijke talen het Urdu, Hindi en/of Engels.
De buitengevel (voorzijde) van de moskee in de Van Kerckhovenstraat bestaat uit 
twee bescheiden symbolische minaretten langs weerszijden van een glazen 
voorportaal over de hele hoogte van het gebouw.
De intussen opgerichte VZW Antwerp Islamic Association diende in 2007 via het 
Executief van de Moslims van België een erkenningsaanvraag in bij de Vlaamse 
Overheid.
Hoewel het de bedoeling was om als benaming van de geloofsgemeenschap Noor Ul 
Haram te gebruiken, werd de islamitische geloofsgemeenschap met besluit van 22 
december 2007 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur (Marino Keulen) 
erkend onder de naam Antwerpen Islamic Association, met als vestigingsplaats Van 
Kerckhovenstraat 87 – 89 te 2060 Antwerpen. De gebiedsomschrijving van die 
islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied van de stad Antwerpen. 
Samen met de Turkse Dyanet-moskee Mehmet Akif was zij de eerste erkende 
islamitische geloofsgemeenschap in de provincie Antwerpen.

2. In 2009 heeft de islamitische geloofsgemeenschap een eerste meerjarenplan 
2009 – 2013 ingediend, dat werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 
25 juni 2009.
In de periode 2009 – 2013 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 
exploitatietekort van de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap :
2009 : 35.600,00 EUR
2010 : 28.709,00 EUR
2011 : 24.953,00 EUR
2012 : 29.825,00 EUR
2013 : 29.433,00 EUR.

3. Met brief van 15 mei 2014 heeft de islamitische geloofsgemeenschap de 
financiële documenten betreffende het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 
ingezonden.



In de periode 2014 – 2019 zouden volgende provinciesubsidies in het 
exploitatietekort van de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap 
uitbetaald moeten worden :
2014 : 27.727,15 EUR
2015 : 36.049,79 EUR
2016 : 36.679,23 EUR
2017 : 33.330,97 EUR
2018 : 32.997,04 EUR
2019 : 33.686,44 EUR.
Uit de analyse van die documenten en cijfers bleek dat de islamitische 
geloofsgemeenschap geen enkele rekening had gehouden met de door de 
provinciale overheid op de overlegvergadering van 29 november 2014 
geformuleerde opmerkingen en bezwaren tegen diverse uitgavenposten en dat de 
ramingen van de provinciesubsidies onaanvaardbaar hoog waren.
In vergadering van 26 juni 2014 heeft uw raad dat meerjarenplan 2014 – 2019 
derhalve niet-goedgekeurd.
Voormeld provincieraadsbesluit van 26 juni 2014 werd betekend aan de islamitische 
geloofsgemeenschap en aan het Executief van de Moslims van België, waarbij 
melding werd gemaakt van de mogelijkheid om – overeenkomstig de Vlaamse 
regelgeving ter zake – een georganiseerd administratief beroep in te stellen bij de 
Vlaamse Overheid tegen het provincieraadsbesluit houdende niet-goedkeuring van 
het meerjarenplan 2014 – 2019.
Geen van beide instellingen heeft voormeld beroep effectief ingesteld.

4. Op 29 augustus 2014 heeft de islamitische geloofsgemeenschap een nieuw 
aangepast meerjarenplan 2014 – 2019 ingezonden. Dit meerjarenplan 2014 – 2019 
werd door uw raad goedgekeurd in vergadering van 25 september 2014.
In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 
exploitatietekort van de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap :
2014 : 18.389,50 EUR
2015 : 24.202,00 EUR
2016 : 24.821,00 EUR
2017 : 23.962,00 EUR
2018 : 23.617,00 EUR
2019 : 24.295,00 EUR.
In de periode 2014 – 2019 waren er geen investeringsontvangsten noch 
investeringsuitgaven.

5. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 van de 
islamitische geloofsgemeenschap bedroegen de geraamde provinciesubsidies in de 
exploitatietekorten van de budgetten :
2020 : 39.745,22 EUR
2021 : 30.861,00 EUR
2022 : 43.747,00 EUR
2023 : 39.659,00 EUR
2024 : 33.598,00 EUR
2025 : 34.564,00 EUR.

6. Op de overlegvergadering van 10 oktober 2019 werd aan de islamitische 
geloofsgemeenschap medegedeeld dat het ontwerp van meerjarenplan niet kon 
worden goedgekeurd. Aan het comité werd medegedeeld dat sommige 
uitgavenposten verminderd of geschrapt dienden te worden en dat alleszins de 
eigen ontvangsten gevoelig verhoogd dienden te worden met als doelstelling om 
tenminste 40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie met eigen financiële 
middelen te financieren.

7. In vergadering van 26 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 
geloofsgemeenschap het aangepaste meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Het 



Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 gunstig 
geadviseerd op 18 november 2019 met de vraag evenwel om op de uitgavenpost 
224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn exploitatieontvangsten 
van de jaarrekening n-2 te boeken. Het dossier is op 19 november 2019 ingekomen 
op het provinciebestuur van Antwerpen.
Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 
geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 
geformuleerd op de overlegvergadering.
In de periode 2020 – 2025 zijn er geen investeringswerken geprogrammeerd.
De geraamde provinciesubsidies in de exploitatietekorten van de budgetten 
evolueren in de periode 2020 – 2025 als volgt :
2020 : 22.814,27 EUR
2021 : 20.910,00 EUR
2022 : 25.710,00 EUR
2023 : 22.710,00 EUR
2024 : 19.710,00 EUR
2025 : 18.510,00 EUR.
De lichte stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door diverse éénmalige 
investeringsaankopen in deze periode, nl. in :
2020 : aankoop software voor het ontwerpen van flyers (600,00 EUR)
2021 : plaatsen van een mobiele airco (4.000,00 EUR)
2022 : plaatsen nieuwe tapijten (12.000,00 EUR)
2023 : vervangen bewakingssysteem (5.000,00 EUR)
2024 : aankoop tapijtreiniger (2.000,00 EUR).
De eigen ontvangsten (geldinzameling gelovigen, giften) werden gevoelig verhoogd 
en bedragen ruim meer dan 40 % van de provinciesubsidie.

8. Conclusie.
De islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association heeft in 
voldoende mate rekening gehouden met de opmerkingen die de provinciale 
overheid op de overlegvergadering van 10 oktober 2019 geformuleerd had met 
betrekking tot het ontwerp van meerjarenplan 2020 – 2025.

9. Luidens de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten is het meerjarenplan 
2020 – 2025 onderworpen aan de goedkeuring van uw raad.

De deputatie stelt uw raad voor om het meerjarenplan 2020 – 2025 van de 
islamitische geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen goed 
te keuren zonder boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Antwerpen Islamic Association te Antwerpen en op het gunstig advies 
dienaangaande van 18 november 2019 van het Executief van de Moslims van 
België, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 19 november 2019;

Gelet op de artikels 43 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

Gelet op het meerjarenplan 2020 – 2025 en de bijhorende strategische nota, 
waaruit blijkt dat voormelde islamitische geloofsgemeenschap in de periode 2020 – 
2025 beroep doet op de navermelde exploitatiesubsidies van de provincie 
Antwerpen :
2020 : 22.814,27 EUR



2021 : 20.910,00 EUR
2022 : 25.710,00 EUR
2023 : 22.710,00 EUR
2024 : 19.710,00 EUR
2025 : 18.510,00 EUR;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische 
geloofsgemeenschap Antwerpen Islamic Association te Antwerpen zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.


