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Mevrouwen en mijne Heren, 

1. Juridisch kader  

Op basis van de artikelen 51, 4°, 52/1 en 272 van het Decreet van 7 mei 2004 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten 

(Eredienstendecreet) is de provincie ertoe gehouden bij te dragen in de 

tekorten van de eredienstbesturen die zijn erkend en georganiseerd op 

provinciaal niveau.  

Het meerjarenplan (MJP) van een eredienstbestuur bevat de financiële 

afspraken tussen dat eredienstbestuur en de provincie voor een periode van 

zes jaar, die ingaat op 1 januari van het tweede jaar dat volgt op de algehele 

vernieuwing van de provincieraad. Dit MJP kan ook worden herzien in de loop 

van de periode waarvoor het is opgemaakt (artikel 41 Eredienstendecreet).  

Het MJP en de wijzigingen ervan zijn onderworpen aan het advies van het 

erkend representatief orgaan en aan de goedkeuring van de provincieraad. De 

provincieraad spreekt zich uit over deze goedkeuring binnen een termijn van 

100 dagen die ingaat op de dag na het inkomen van dit advies van het erkend 

representatief orgaan bij de provincie. Het provincieraadsbesluit moet worden 

verstuurd uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de gouverneur, het 

eredienstbestuur in kwestie en het erkend representatief orgaan. Als binnen 

deze termijn van 100 dagen geen besluit is verstuurd, wordt de provincieraad 

geacht zijn goedkeuring te hebben verleend aan het MJP of de wijzigingen 

ervan (artikel 43 Eredienstendecreet). 

2. Voorliggend dossier  

Op 29 januari 2020 diende de Islamitische Gemeenschap Hicret Camii, met 

zetel te Hazewindstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, haar MJP 2020-2025 in bij de 

provincie. Dit MJP werd door het comité van deze gemeenschap vastgesteld 

op 25 januari 2020. 

Op 6 maart 2020 ontving de provincie het gunstig advies van het erkend 

representatief orgaan, het Executief van de Moslims van België. 

dossiernummer:. 
2001458 
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3. Bespreking 

Het MJP 2020-2025 bestaat uit 3 onderdelen, meer bepaald: 

1° een financiële nota;  

2° een strategische nota;  

3° een afsprakennota.  

3.1. Financiële nota 

De financiële nota van het MJP is opgemaakt conform het model van het 

Ministerieel Besluit van 27 november 2006 en bestaat uit een exploitatieluik en 

een investeringsluik. 

Omdat in het officieel model enkel wordt gerapporteerd op hoofdlijnen, werd 

voor de duidelijkheid en transparantie een bijkomende tabel “detail financiële 

nota MJP” toegevoegd, waarin een verdere uitsplitsing van de bedragen en 

een extra toelichting terug te vinden is (zie bijlage 02). 

Een 1ste ontwerp van financiële nota werd besproken tijdens het decretaal 

overleg van 23 oktober 2019 tussen een afvaardiging van het 

eredienstbestuur en een afvaardiging van de provincie. Tijdens dit decretaal 

overleg werd overeenstemming bereikt over een aantal bijsturingen die in 

voorliggende financiële nota zijn verwerkt. 

Het exploitatieluik sluit elk jaar in evenwicht af door het inschrijven van 

volgende provinciale exploitatietoelagen: 
 

Jaar 2020 46.100 EUR 

Jaar 2021 53.300 EUR 

Jaar 2022 53.100 EUR 

Jaar 2023 53.900 EUR 

Jaar 2024 54.700 EUR 

Jaar 2025 55.500 EUR 

De exploitatieontvangsten bestaan uitsluitend uit inkomsten uit omhalingen. 

De exploitatie-uitgaven hebben in hoofdzaak betrekking op uitgaven in 

verband met het gebouw van de eredienst (huur, nutsvoorzieningen, 

verzekeringen, schoonmaak, …). Daarnaast worden ook uitgaven m.b.t. de 

viering van de eredienst (verbruiksgoederen, materieel, …) en het bestuur van 

de eredienst (administratie, …) voorzien. 

De exploitatietoelage 2020 is aanzienlijk lager dan de exploitatietoelagen 

voorzien in de periode 2021-2025, aangezien in 2020 een overschot van 

5.983 EUR uit voorgaande jaren in rekening wordt gebracht. 

De fluctuatie van de cijfers over de jaren heen is te verklaren doordat een 

jaarlijkse indexatie van 1,5% in rekening wordt gebracht. Tevens worden er in 

het jaar 2020 en 2021 enkele éénmalige exploitatie-uitgaven voorzien.  

Ook in het investeringsluik worden een aantal éénmalige uitgaven voorzien 

die betrekking hebben op de inrichting van de gebedsruimte. 
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Het investeringsluik sluit in evenwicht af door het inschrijven van volgende 

provinciale investeringstoelagen: 
 

Jaar 2020 15.000 EUR aankoop tapijten 

Jaar 2020 15.000 EUR schilderwerken binnen 

Er worden geen andere investeringen voorzien met provinciale tussenkomst. 

3.2. Strategische nota 

Het comité heeft tevens een strategische nota ingediend, waarin de bedragen 

opgenomen in de financiële nota van het MJP verder worden toegelicht. 

3.3. Afsprakennota 

De dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken heeft een ontwerp 

van afsprakennota gemaakt, waarin de belangrijkste principes van het 

Eredienstendecreet, de verschillende uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven 

en de reeds geldende algemene en financiële afspraken tussen het 

eredienstbestuur en de provincie werden opgenomen.  

Het ontwerp van afsprakennota werd bezorgd aan het eredienstbestuur, met 

de vraag om eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot dit ontwerp 

schriftelijk te bezorgen aan de dienst.  

Het ontwerp van afsprakennota werd eveneens besproken tijdens het 

decretaal overleg van 23 oktober 2019 tussen een afvaardiging van het 

eredienstbestuur en een afvaardiging van de provincie.  

Het eredienstbestuur heeft hierbij geen opmerkingen geformuleerd, zodat 

deze afsprakennota kan worden goedgekeurd door de provincieraad en ter 

ondertekening kan worden voorgelegd aan het comité van de Islamitische 

Gemeenschap Hicret Camii. 

4. Voorstel  

Uit onderzoek is gebleken dat het voorliggende MJP 2020-2025 inhoudelijk 

verantwoord en noodzakelijk is en boekhoudkundig correct werd uitgevoerd, 

waardoor het MJP kan worden goedgekeurd. 

Met betrekking tot de afsprakennota zal de provincieraad, na goedkeuring van 

het MJP 2020-2025, de deputatie moeten machtigen tot het ondertekenen van 

deze afsprakennota namens de Provincie Oost-Vlaanderen.  

De termijn van 100 dagen waarover de provincieraad beschikt om zich uit te 

spreken over de goedkeuring van het MJP 2020-2025 heeft een aanvang 

genomen op 7 maart 2020 en verstrijkt op 14 juni 2020.  

Indien de provincieraad zich niet heeft uitgesproken ten laatste in zitting van 

27 mei 2020 wordt het MJP 2020-2025 geacht te zijn goedgekeurd. 

Wij hebben dan ook de eer, mevrouwen, mijne heren, u te verzoeken:  
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1. het meerjarenplan 2020-2025 van de Islamitische Gemeenschap 
Hicret Camii, met zetel te Hazewindstraat 47, 9100 Sint-Niklaas, 
bestaande uit een financiële nota, een strategische nota en een 
afsprakennota, goed te keuren; 
 

2. de deputatie, voor wie optreden de bevoegde gedeputeerde en de 
provinciegriffier, te machtigen tot het ondertekenen van deze 
afsprakennota namens de Provincie Oost-Vlaanderen. 

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 

Albert De Smet Kurt Moens 
 


