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Agenda nr. 1/20 Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. 
Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring.

1. Met besluit van 5 mei 2009 heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur 
(Marino Keulen) de islamitische geloofsgemeenschap Ensar, met als 
vestigingsplaats Ginderbuiten 49 te 2400 Mol, erkend. De gebiedsomschrijving van 
die islamitische geloofsgemeenschap is het grondgebied van de gemeente Mol. Het 
betreft een Turkse Milli Görus-moskee, die gevestigd is in een buitengehucht van 
Mol, terwijl de grotere Turkse Dyanet-moskee in het centrum van Mol nog steeds 
niet erkend is.
Het pand wordt door de VZW Belgische Islamitische Federatie (BIF) – Kesselsstraat 
28-30 te 1030 Brussel – voor dertig jaar ter beschikking gesteld van de islamitische 
geloofsgemeenschap Ensar als plaats voor het uitoefenen van de islamitische 
eredienst en de daaraan verbonden activiteiten tegen een vaste jaarlijkse 
vergoeding van 5.000,00 EUR.

2. Het eerste meerjarenplan 2010 – 2013 van deze islamitische 
geloofsgemeenschap werd goedgekeurd door uw raad in vergadering van 24 juni 
2010.
In de periode 2010 – 2013 werden de volgende provinciesubsidies uitbetaald in het 
exploitatietekort van het budget van de islamitische geloofsgemeenschap :
2010 : 14.971,00 EUR
2011 : 20.268,80 EUR
2012 : 20.333,26 EUR
2013 : 18.421,96 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 : 18.393,08 EUR
2015 : 13.220,20 EUR
2016 : 13.925,20 EUR
2017 : 13.884,32 EUR
2018 : 13.672,72 EUR
2019 : 14.028,09 EUR.

4. In het ingezonden ontwerp van het derde meerjarenplan 2020 – 2025 bedroegen 
de geraamde provinciesubsidies in het exploitatietekort van het budget :
2020 : 23.891,08 EUR



2021 : 21.108,00 EUR
2022 : 30.741,00 EUR
2023 : 25.392,00 EUR
2024 : 28.965,00 EUR
2025 : 26.757,00 EUR.
Bovendien zou er in 2021 ook nog een investeringssubsidie van 15.000,00 EUR 
gevraagd worden voor het uitbreiden van de gebedsruimte door het verwijderen 
van een muur en het toevoegen van een ander lokaal.

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 verhoogd dienden te worden met als doelstelling om tenminste 
40 % van het exploitatietekort = provinciesubsidie en van de investeringsuitgaven 
met eigen middelen te financieren.

6. In vergadering van 2 oktober 2019 heeft het comité van de islamitische 
geloofsgemeenschap Ensar het meerjarenplan 2020 – 2025 goedgekeurd. Het 
Executief van de Moslims van België heeft dit meerjarenplan 2020 – 2025 gunstig 
geadviseerd op 20 november 2019 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. Het dossier is op 26 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. 
Er werd beslist dat de islamitische geloofsgemeenschap zelf geen 
investeringswerken zal uitvoeren aan het gebouw.
De geraamde provinciesubsidie in het exploitatietekort van de budgetten evolueert 
in de periode 2020 – 2025 als volgt :
2020 : 20.110,08 EUR
2021 : 18.155,00 EUR
2022 : 24.010,00 EUR
2023 : 20.878,00 EUR
2024 : 22.561,00 EUR
2025 : 21.858,00 EUR.
De stijging van de provinciesubsidie is te verklaren door diverse éénmalige 
investeringsaankopen in deze periode, nl. in :
2020 : een camerabeveiligingssysteem (2.500,00 EUR)
2022 : vervangen van twee preekstoelen en de gebedsnis (8.000,00 EUR)
2023 : schilderen gebedsplaats (3.000,00 EUR)
2024 : vervanging van de tapijten (5.000,00 EUR)
2025 : plaatsen tv’s aan de vrouwen- en jongerenruimte om de vieringen in de 
mannengebedsruimte mee te kunnen volgen.
De eigen ontvangsten (ontvangsten van vieringen) werden gevoelig verhoogd en 
bedragen ruim meer dan 40 % van de provinciesubsidie.

7. Conclusie.
De islamitische geloofsgemeenschap Ensar heeft in voldoende mate rekening 
gehouden met de opmerkingen die de provinciale overheid op de 
overlegvergadering van 18 september 2019 geformuleerd had 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 Ensar te Mol 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 het meerjarenplan 2020 – 2025 van de islamitische geloofsgemeenschap 
Ensar te Mol 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 26 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 navermelde exploitatiesubsidies van de provincie Antwerpen :
2020 : 20.110,08 EUR
2021 : 18.155,00 EUR
2022 : 24.010,00 EUR
2023 : 20.878,00 EUR
2024 : 22.561,00 EUR
2025 : 21.858,00 EUR;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

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


