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Geachte redacties, 

Wij hebben met grote verbazing kennis genomen van de berichtgeving in ‘Het Laatste Nieuws 

14.06.2013’ waarbij de procedure wordt opgestart om de erkenning van onze Moskee in te trekken 

door de Minister van de Vlaamse Regering G. BOURGEOIS. 

De Minister heeft in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk een link gemaakt met het Salafisme 

en aangehaald dat wij ons zouden hebben bezondigd aan schendingen van het Europees Verdrag tot 

bescherming van de rechten van de mens. 

Wij concluderen dat de handelingen gesteld in het kader van de uitoefening van een Ministeriële 

ambt blijkbaar door de Minister wordt gelijkgesteld met op een ernstige wijze het in diskrediet 

brengen van een organisatie zonder enige vorm van proces en met miskenning van alle 

basisbeginselen van behoorlijk bestuur, inclusief de rechten van verdediging. 

Vooreerst  willen wij beklemtonen dat wij tot op heden geen kennis hebben van voornoemde 

procedurele demarche door de Minister van de Vlaamse Regering, zodat wij ons op vandaag in de 

onmogelijkheid bevinden om ons verweer daartegen te ontwikkelen. 

Ook het Executief van de Moslims weigert om enige schriftelijke duiding te verschaffen aangaande 

voornoemd dossier. Geen enkele formele uitnodiging hebben wij mogen ontvangen van de bevoegde 

Minister en/of van het Executief van de Moslims. 

Wij weigeren om te aanvaarden dat wij op een gratuite en ongefundeerde wijze door de Minister in 

diskrediet worden gebracht met miskenning van de vier basisbeginselen van behoorlijk bestuur:  

• Zorgvuldigheidsbeginsel: de overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: 

correcte behandeling van de burger, zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procedure 

goed volgen en deugdelijke besluitvorming; 

• Motiveringsbeginsel. De overheid moet haar besluiten goed motiveren: de feiten moeten 

kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn ; 

• Rechtszekerheidsbeginsel. De overheid moet haar besluiten zó formuleren dat de burger 

precies weet waar hij aan toe is of wat de overheid van hem verlangt;  

• Rechten van verdediging en hoorrecht: De overheid heeft de verplichting om bij haar 

besluitvorming de rechten van verdediging zoals het hoorrecht te waarborgen; 

De “verontrustende informatie vanwege de Veiligheid van de Staat ” naar waar wordt verwezen in 

het krantenartikel is ons totaal niet gekend en is niet rechtsgeldig gestaafd of onderbouwd. De 

suggestieve veronderstelling dat er een link zou bestaan tussen enerzijds  onze wettelijk erkende 

Moskee en anderzijds jongeren die naar Syrië afreizen is totaal onterecht en zelfs lasterlijk. 



Door de houding van de Minister neemt hij een loopje met de rechten van verdediging door zich te 

verschuilen achter een rapport van de Veiligheid van de Staat en wekt hij de indruk dat wij een 

extremistische en radicale organisatie zijn. 

Het feit dat de bevoegde Minister slechts een intrekkingsprocedure van de erkenning opstart en er in 

casu nog geen beslissing dienaangaande is genomen, noopt hem juist ertoe aan om de nodige 

reserves aan de dag te leggen en met de grootste voorbehoud hieromtrent te communiceren, in 

plaats van ons publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.  

De geleden schade is onherstelbaar en heeft de werking van de vzw De-Koepel ernstig aangetast! 

Gezien zonder enige vorm van proces en met miskenning van voornoemde rechtsbeginselen onze 

goede naam en reputatie in de Media ernstig is beschadigd, en wij het slachtoffer zijn van deze 

onrustwekkende praktijk, hebben wij vandaag de Vlaamse Regering, en in het bijzonder Minister 

BOURGEOIS, via onze raadsman officieel in gebreke gesteld.  

Vervolgens  maken wij voorbehoud om de Vlaamse Regering in rechte ter verantwoording te roepen 

omwille van de geleden schade. 

Wij zijn er van overtuigd om de lasterlijke en foutieve informatie verspreidt door de betrokken 

Minister, al dan niet onderbouwd door de Veiligheid van de Staat, zal weerlegd worden en onze 

erkenning geenszins zal worden ingetrokken. 

Tegelijk delen wij mee dat wij nooit één eurocent aan subsidie en werkingsmiddelen hebben 

ontvangen van de respectievelijke overheden en de intrekking van onze erkenning een louter 

symbolische waarde heeft. 

Van zodra wij enige formele berichtgeving mogen ontvangen van de Vlaamse Regering zullen wij op 

een gepaste wijze – en na overleg met onze advocaten  – daarop reageren.  

Hoogachtend 

Voorzitter VZW De-Koepel  

Ali B. 


