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Betreft: Verslag betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij de lokale gemeenschap -  

periode juni 2019 – juni 2020 

 

Geachte mevrouw Vantomme,  

In bijlage bezorg ik u het verslag over de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij de 

lokale gemeenschap.  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter  Secretaris 

Youssef Errady  Ahmed Bani 
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VERSLAG INZAKE DE BETROKKENHEID BIJ DE LOKALE GEMEENSCHAP 

 
Overeenkomstig artikel 2 §2, 8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 stelt 
het comité jaarlijks een verslag op over de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij de lokale 
gemeenschap. 

 
Meer bepaald over: 

 
- De wijze waarop zij in haar werking en haar contacten met gelovigen en derden, uitgezon-

derd de door de liturgie voorgeschreven bepalingen, de Nederlandse taal gebruikt; 

 
- De organisatie van haar contacten met de bestuurlijke overheid van de gemeente of de ge-

meenten van haar gebiedsomschrijving. 

 

Gemeenten/steden geloofsgemeenschap 

 

In vergelijking met het aantal gelovigen dat in het erkenningsdossier werd vermeld (1100), is er een 

redelijke toename van gelovigen.  Moskee Assounah telt 1 535 gelovigen uit: 

 

- Wielsbeke 
 

- Ooigem 
 

- Sint-baafsvijfe 
 
-Waregem 
 

- Beveren leie 
 

- Desselgem 

 

 

- Ingelmunster* 
 
- Deerlijk 
 
- Dentergem 
 

- Wakken 
 

- Oeselgem 
 

- Markegem 
 

- Sint-Eloois-Vijve  - Tielt 
 
- Deerlijk   - Meulebeke* 
 
- Harelbeke*   - Lendelede* 
 

- Bavikhove*  - Izegem* 

- Oostrozebeke 

 

(*) Zijn nog niet opgenomen tot de gebiedsomschrijving van de islamitische geloofsgemeenschap. 
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Toepassing van de Nederlandse taal 

 
De leden van het comité hebben de decretale verplichtingen van een geloofsgemeenschap nageleefd 
inzake notulering, opmaak van het budget, jaarrekening enz. Dit gebeurde telkens in de Nederlandse 
taal (met de toezichthoudende instanties) ofwel per (gewone) brief, per e-mail of telefonisch. 

 

Verder is de Nederlandse taal een van de belangrijkste voertalen in de moskee. Een mededeling van-

uit het comité gebeurt bijvoorbeeld uitsluitend in het Nederlands.   

 

Tot slot nog volgen de imams van de eredienst uit eigen initatief een taalcurcus Nederlands.  

 
Samenwerking met de gemeente of de gemeenten van haar gebiedsomschrijving, provincie 
West-Vlaanderen en andere instellingen 

 
- De provincie West-Vlaanderen staat in voor het toezicht op de financiële en administratieve ver-

plichtingen van onze erkende eredienst. Hierover wordt jaarlijks 2 maal samengekomen om de 
dossiers in detail te bespreken en afspraken te maken.  
 

- Gezien onze vestigingsplaats te Desselgem, gebeuren de contacten veelal met de stad Waregem. 
Het comité vult een brugfunctie tussen de lokale geloofsgemeenschap en het stadsbestuur, poli-
tiediensten, enz.  
Jaarlijks is er bijvoorbeeld een overlegmomenten rond de organisatie van het offerfeest. Gezien 
de regelgeving hieromtrent grondig is aangepast, is lokaal overleg met de stadsdiensten noodza-
kelijk. Vervolgens wordt de geloofsgemeenschap passend geïnformeerd.  
 
We merken dat de lokale geloofsgemeenschap hieromtrent nood heeft aan betrouwbare infor-
matie.  
 

 

Maatschappelijke rol 

 

- Naast een plaats om te komen bidden, is een moskee een plaats van ontmoeting, een versterking 

van het sociale weefsel en een plaats voor het verbinden van de moslims en niet-moslims. De 

moskee voorziet hiervoor onder meer een ontmoetingslokaal waar zowel allochtoon als autoch-

toon kan samenkomen om kennis te maken of in dialoog te treden. Dit ontmoetingslokaal heeft 

ook een sterke functie om de jongeren van straat te houden. 

 

- Jaarlijks ontvangen wij vragen van scholen, verenigingen of buren voor een rondleiding. De bezoe-

kers krijgen uitleg over de rol van een moskee en welke belang dit heeft voor een gelovige.  

 

 

Opmerking 

 

Het aantal bezoeken zijn in vergelijking met de vorige jaren sterk teruggevallen. Hiervoor is echter 

een simpele verklaring; namelijk Covid-19. 
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Door de uitbraak van het dodelijke coronavirus, werd op aangeven van de overheid de activiteiten 

van de eredienst onmiddellijk opgeschort. De maatregelen troffen niet enkel onze lokale gemeen-

schap maar heel België. Wat voorheen in groepsverband werd georganiseerd, vond plaats in gezins-

verband.  

 

Tot aan de versoepeling bleven de deuren gesloten. Desondanks, bood de overheid mogelijkheden 

om de diensten op een alternatieve manier te organiseren. Hierop werd vanuit onze lokale gemeen-

schap en andere hoeken, sterk ingezet. Het Executief van de Moslims in België, leverde grote inspan-

ningen om tijdens de Ramadan het publiek te bereiken. Op onze beurt verspreidde de imam met de 

middelen die waren videoboodschappen. 

 

Tot op vandaag blijven deze beperkende maatregelen in stand gehouden. Het maximumaantal van 

bezoekers per dienst is beperkt tot een 200 tal bezoekers. Het vraagt weliswaar goede en intense in-

spanningen om het tot een goed resultaat te brengen.  
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Handtekening(en) 
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