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Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure 
voor de beoordeling door de Informatie- en screeningsdienst 
lokale geloofsgemeenschappen van de ontvankelijkheid van de 
zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een 
bestuur van de eredienst ter uitvoering van artikel 19, zesde lid 
van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen 
van 22 oktober 2021 en tot bepaling van de procedure voor de 
kennisgeving aan het representatief orgaan vermeld in artikel 
19, derde lid van het Erkenningsdecreet Lokale 
Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 
 
Rechtsgrond 
 
Dit besluit is gebaseerd op het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen 
van 22 oktober 2021, artikel 19, zesde en zevende lid, 3°.  
 
Vormvereisten 
 
De volgende vormvereisten zijn vervuld: 
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 26 oktober 2021. 
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft 

advies nr. 2021/95 gegeven op 16 november 2021. 
- De Raad van State heeft advies 70.746/3 gegeven op 20 januari 2022, met 

toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 
gecoördineerd op 12 januari 1973. 

 
Juridisch kader 
 
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 tot aanwijzing van 

de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale 
geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 

 
Initiatiefnemer(s) 
 
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen. 
 
Na beraadslaging, 
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DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder de bevoegde instantie: de Informatie- 
en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2021 
tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het 
Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021. 
 
Art. 2. De beoordeling van de ontvankelijkheid van een zwaarwichtige aanwijzing, 
vermeld in artikel 19, tweede lid, 2° van het Erkenningsdecreet Lokale 
Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021, gaat altijd het onderzoek ten gronde 
vooraf. 
 
Art. 3. De beoordeling van de ontvankelijkheid van een zwaarwichtige aanwijzing dat 
een bestuur van de eredienst is tekortgekomen aan zijn verplichtingen, vermeld in 
hoofdstuk 3 van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 
oktober 2021, moet door twee personeelsleden van de bevoegde instantie gebeuren 
bij consensus.  
 
 Indien de zwaarwichtige aanwijzing ontvankelijk wordt beoordeeld, moet 
het onderzoek ten gronde gebeuren door een personeelslid van de bevoegde instantie 
die niet betrokken is bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de zwaarwichtige 
aanwijzing. 
 
Art.  4. De kennisgeving aan het representatief orgaan als vermeld in artikel 19, 
derde lid van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 
oktober 2021 bevat minstens volgende vermeldingen: 
1° De datum van de melding van een zwaarwichtige aanwijzing van een 

tekortkoming; 
2° De naam van het betrokken bestuur van de eredienst; 
3° De door de personeelsleden vermeld in artikel 3, eerste lid, ondertekende 

beslissing waarmee de zwaarwichtige aanwijzing ontvankelijk wordt verklaard; 
4° De contactgegevens van een personeelslid van de bevoegde instantie die meer 

inlichtingen kan verstrekken over het dossier, conform artikel art. II 20 van 
het Bestuursdecreet van 7 december 2018. 

 
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het 
stedenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.  
 
 
Brussel, ... (datum). 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 
 
 

 
 

Jan JAMBON 
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De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en 
Gelijke Kansen, 

 
 
 
 

Bart SOMERS 
 




