
 

503467776 

  

departement Interne Organisatie 
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken  

Provincieraadsbesluit 

betreft Islamitische Gemeenschap Hicret Camii 
Advies bij de Jaarrekening 2012  

verslaggever Jozef Dauwe 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

Artikel 147, §5, 2° van het Provinciedecreet. 

Artikelen 55 en 272 van het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende 
erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.  

Jaarrekening 2012 van de Islamitische Gemeenschap Hicret Camii, met zetel 
te Hazewindstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, vastgesteld in de vergadering van het 
comité van deze gemeenschap op 29 januari 2014 en ingediend bij de 
provincie op 13 februari 2014. 
 
 

2.   Motivering 

Op basis van hogervermelde artikelen van het Eredienstendecreet moet binnen 
een termijn van 50 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de 
jaarrekening bij de provincie, het advies van de Provincieraad naar de 
Gouverneur worden verzonden. Bij gebrek hieraan wordt de Provincieraad 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht. 

Vervolgens moet de Gouverneur binnen een termijn van 200 dagen na de 
ontvangst van de jaarrekening zich uitspreken over de goedkeuring van deze 
jaarrekening en de bedragen ervan vaststellen. Hij verstuurt zijn besluit uiterlijk 
de laatste dag van deze termijn. Als binnen deze termijn geen besluit is 
verstuurd naar het Comité, wordt de Gouverneur geacht zijn goedkeuring te 
hebben verleend. 

Het onderzoek van de stukken heeft het volgende uitgewezen: 
 
Het resultaat van de Jaarrekening 2012 is in overeenstemming met het saldo 
van de financiële rekening (zichtrekening) op 31 december 2012. 
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In 2012 werd een provinciale exploitatietoelage van 86.345,80 EUR betaald, 
bestaande uit het saldo aan exploitatietoelage 2011 van 36.067,80 EUR en de 
exploitatietoelage 2012 van 50.278 EUR. 
 
Rekening houdend met het exploitatieoverschot van 2011 en de in 2012 
ontvangen exploitatietoelage sluit het jaar 2012 af met een overschot in de 
exploitatie van 23.942,93 EUR. 
 
Exploitatieresultaat 2012 -70 944,19

Overschot jaar 2011 8 541,32

Exploitatietoelage 2012 86 345,80

Overschot exploitatie 23 942,93

 
 
 
Exploitatie-ontvangsten 
 
De exploitatie-ontvangsten zijn beperkt. Naast de inkomsten uit omhalingen 
t.b.v. 3.035 EUR wordt enkel nog een klein bedrag aan ontvangen intresten 
geregistreerd. 
 
 
Exploitatie-uitgaven 
 
In de Jaarrekening 2012 is voor 52.211 EUR huur m.b.t. het hoofdgebouw en 
12.654 EUR huur m.b.t. het bijgebouw van de eredienst opgenomen. Hier dient 
vermeld te worden dat beide bedragen de huur omvatten voor zowel 2011 als 
2012 omdat de huur voor 2011 pas in 2012 werd betaald. 
 
Daarnaast blijkt uit de jaarrekening en bijhorende verantwoordingsstukken dat 
het comité een aantal uitgaven heeft betaald die niet of slechts gedeeltelijk ten 
laste van het comité zijn:  

 bij de berekening van de huur werd een materiële vergissing begaan 
waardoor het comité voor het hoofdgebouw te weinig huur heeft betaald 
maar voor het bijgebouw werd een te hoge huur betaald; 

 bij de doorrekening door de vzw van de nutsvoorzieningen m.b.t. het 
bijgebouw werd een creditnota niet in rekening gebracht; 

 voor de schoonmaak en reiniging van de gebouwen werd door de vzw 
een te hoge vergoeding aangerekend. 

 
Op verzoek van de provincie heeft het comité hiervoor een vordering op de vzw 
Turks Cultureel Centrum ingeschreven t.b.v. 1.112 EUR en dit bedrag werd op 
11 december 2013 door de vzw op de rekening van het comité gestort. 
 
 
Investeringen 
 
In het jaar 2012 zijn er geen investeringen geweest. 
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Op basis van het onderzoek van voorliggend dossier kan dan ook gunstig 
advies worden verleend aan de Jaarrekening 2012. 
 
 

3.   Besluit 

Met 62 ja-stemmen, tegen 5 nee-stemmen 

Artikel 1  

De Provincieraad adviseert de Jaarrekening 2012 van de Islamitische 
Gemeenschap Hicret Camii, Hazewindstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, gunstig.  

 
Artikel 2  

Een afschrift van dit besluit zal naar de Gouverneur worden verzonden. 
 

Gent, 26 maart 2014 

namens de Provincieraad: 

de provinciegriffier, de voorzitter, 
Albert De Smet Marc De Buck 
 


