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Agenda nr. 1/14 Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap 
Mehmet Akif. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring.

1. Met besluit van 22 december 2007 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur (Marino Keulen) de islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif, met als  
vestigingsplaats Dendermondestraat 34 te 2018 Antwerpen, erkend. De 
gebiedsomschrijving van die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied 
van de stad Antwerpen. Het betreft een Turkse Dyanet-moskee.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen verleende op 2 
maart 2012 een stedenbouwkundige vergunning om de moskee te slopen en op 
dezelfde locatie een nieuw cultureel centrum en moskee te bouwen. Omwille van 
die bouwwerken is de islamitische geloofsgemeenschap vanaf 15 juni 2012 verhuisd 
naar het stadsgebouw Desguinlei 33 te 2018 Antwerpen. In dat gebouw huurt zij de 
nodige lokalen voor haar dagelijkse werking (gebedsplaats, wasplaats, 
vergaderruimte,…).

Op de overlegvergadering van 18 september 2019 tussen de deputatie en het 
comité van de islamitische geloofsgemeenschap werd medegedeeld dat de VZW 
Mehmet Akif optreedt als bouwheer van het nieuwe gebouw. De bouwgrond zelf 
was eigendom van de Dyanet. De bouwwerken (sloop + nieuwbouw) werden 
geraamd op 2.500.000,00 EUR en werden gefinancierd met :
1° een beperkte subsidie van 75.000,00 EUR van de Dyanet;
2° een lening van de VZW Mehmet Akif bij de bank ten bedrage van 
1.000.000,00 EUR met jaarlijkse afbetalingen van 78.000,00 EUR gedurende 
20 jaar (maandelijks af te betalen bedrag : 6.500,00 EUR) en met borgstelling door 
de Dyanet;
3° het saldo via de inkomsten van de VZW (lidgelden, giften, opbrengst van 
evenementen,…).

Deze moeizame financiering verklaart deels de trage afwerking van het project. Het 
gebouw is momenteel winddicht, maar het interieur moet nog verder worden 
afgewerkt.
De door de naburen opgelopen schade veroorzaakt door de nieuwbouw heeft 
aanleiding gegeven tot een aantal rechtszaken (processen) voor de burgerlijke 
rechtbank tussen de schadelijders en hun verzekeringsmaatschappijen enerzijds en 
anderzijds de bouwheer (VZW Mehmet Akif), de architect, het ingenieursbureau, de 
aannemer en hun respectievelijke verzekeringsmaatschappijen, wat de afwerking 
van de nieuwbouw eveneens vertraagd heeft. De islamitische geloofsgemeenschap 
Mehmet Akif is geen betrokken partij bij die rechtszaken.



De islamitische geloofsgemeenschap heeft zich tegenover de VZW geëngageerd om 
in de periode van 2020 – 2025 een bedrag van 100.000,00 EUR te investeren in 
dec inrichting van het gebouw en van de ruimten die bestemd zijn voor de 
uitoefening van de eredienst.

Het spreekt vanzelf dat zowel de lange tijdelijke verhuis naar het gebouw 
Desguinlei 33 als de actuele inrichting van het interieur van de nieuwbouw in de 
Dendermondestraat 34 een grote weerslag hadden en nog steeds hebben op de 
budgetten van de islamitische geloofsgemeenschap.

2. Het eerste meerjarenplan 2009 – 2013 van deze islamitische 
geloofsgemeenschap 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 het budget van de islamitische geloofsgemeenschap :
2009 : 22.600,00 EUR
2010 : 14.971,00 EUR
2011 : 15.314,00 EUR
2012 : 15.786,00 EUR
2013 : 14.720,00 EUR.

3. Het tweede meerjarenplan 2014 – 2019 van deze islamitische 
geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 26 juni 
2014.
In de periode 2014 – 2019 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 
exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap :
2014 : 19.318,82 EUR
2015 : 18.369,00 EUR
2016 : 23.770,00 EUR
2017 : 22.075,00 EUR
2018 : 22.384,00 EUR
2019 : 22.704,00 EUR.

4. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 bedroegen 
de geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van het budget :
2020 : 84.805,92 EUR
2021 : 60.257,00 EUR
2022 : 47.000,00 EUR
2023 : 48.385,00 EUR
2024 : 49.753,00 EUR
2025 : 51.191,00 EUR.
Bovendien zouden in de jaren 2022, 2023 en 2024 ook nog investeringssubsidies 
van 9.000,00 EUR + 20.000,00 EUR + 10.000,00 EUR = 39.000,00 EUR gevraagd 
worden.
De eigen ontvangsten van de islamitische geloofsgemeenschap bleven in dat 
ontwerp wel op hetzelfde niveau als in de vorige periode (2014 – 2019).

5. Op de overlegvergadering van 18 september 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 dienden verhoogd te worden met als doelstelling om 
tenminste 40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie  en 50 % van alle 
investeringsuitgaven met eigen middelen te financieren. Bovendien werd gewezen 
op de mogelijkheid om diverse geplande werken voor een totaal geraamd bedrag 
van 86.000,00 EUR samen te voegen in één enkel werkendossier, waarvoor 
eventueel een subsidie van 30 % van de Vlaamse Overheid kan verkregen worden.



6. In vergadering van 11 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 
geloofsgemeenschap Mehmet Akif het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. 
Het Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 op 
18 november 2019 gunstig geadviseerd met de vraag evenwel om op de 
uitgavenpost 224 (vergoeding hogere hiërarchie) jaarlijks 3 % van zijn exploitatie-
ontvangsten van de jaarrekening n-2 te boeken.
Met brief van 29 november 2019, ingekomen op het provinciebestuur van 
Antwerpen op 2 december 2019, heeft de islamitische geloofsgemeenschap het 
dossier ingezonden.
Uit de ingezonden financiële documenten blijkt dat de islamitische 
geloofsgemeenschap wel degelijk heeft rekening gehouden met de opmerkingen 
geformuleerd op de overlegvergadering.
In de ganse periode 2020 – 2025 worden geen investeringsuitgaven vermeld en 
derhalve ook geen investeringsontvangsten.
De geraamde provinciesubsidie in het exploitatietekort van de budgetten evolueert 
in de periode 2020 – 2025 als volgt :
2020 : 39.338,16 EUR
2021 : 33.657,00 EUR
2022 : 27.226,00 EUR
2023 : 28.021,00 EUR
2024 : 28.837,00 EUR
2025 : 29.678,00 EUR.
De forse stijging in 2020 is te verklaren door de éénmalige investeringsaankoop 
van een geluidsinstallatie (10.000,00 EUR), een terugbetaling van 10.000,00 EUR 
voor de afrekening van elektriciteit in de jaren 2018/2019, een éénmalige aankoop 
van een laptop en een kopieermachine voor 2.000,00 EUR en een éénmalige 
uitgave van 5.000,00 EUR voor de inrichting van een bureau en archiefruimte.

7. Conclusie.
De islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif heeft in voldoende mate rekening 
gehouden met de opmerkingen, die de provinciale overheid op voormelde 
overlegvergadering had geformuleerd met betrekking tot het ontwerp van 
meerjarenplan 2020 – 2025.

8. 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 Mehmet Akif te Antwerpen goed te keuren zonder 
boekhoudkundig-technische opmerkingen ter zake.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de brief van 29 november 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Mehmet Akif te Antwerpen, ingekomen op het provinciebestuur van Antwerpen op 
2 december 2019, waarbij het meerjarenplan 2020 – 2025 van voormelde 
islamitische geloofsgemeenschap en het gunstig advies dienaangaande van 
18 november 2019 van het Executief van de Moslims van België werden 
ingezonden;

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 navermelde exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen :
2020 : 39.338,16 EUR
2021 : 33.657,00 EUR
2022 : 27.226,00 EUR
2023 : 28.021,00 EUR
2024 : 28.837,00 EUR
2025 : 29.678,00 EUR;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

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


