
VOORUITZICHTEN EN CONCLUSIES DOOR UNIA 
 
Op basis van de conclusies van dit rapport formuleert Unia een reeks van aanbevelingen ter 
ondersteuning van de actoren die betrokken zijn bij de processen in verband met de 
oprichting van gebedshuizen, zowel aan de kant van de gemeentelijke overheden als van de 
initiatiefnemers van projecten. 
Eerst en vooral dient te worden herinnerd aan het fundamentele beginsel dat als 
gemeenschappelijke basis moet dienen voor de denkoefeningen en de actie die wordt 
ondernomen door alle actoren die bij die projecten betrokken zijn, namelijk de vrijheid van 
eredienst die een grondrecht is dat door de Internationale Mensenrechtenverdragen wordt 
erkend en door onze Grondwet wordt gewaarborgd. 
Op basis van dit gemeenschappelijk beginsel stelt Unia de volgende aanbevelingen voor. 
 

Ter attentie van de initiatiefnemers van de projecten 
 

a. Alvorens over te gaan tot de aankoop van een terrein of een gebouw zoveel 
mogelijk inlichtingen inwinnen over zijn geschiedenis en over de 
stedenbouwkundige verplichtingen. De vragen waardoor men zich bij de 
denkoefening vóór de aankoop moet laten leiden en die ervoor moeten 
zorgen dat eventuele problemen worden vermeden, zijn meer bepaald: Is het 
geschikt voor de uitvoering van het project? Werden in de buurt onlangs 
andere vergunningen geweigerd (en zo ja, waarom)? Welke zijn de termijnen 
die verstrijken tussen de aankoop en de inzameling van de vereiste middelen 
om de bouw- en renovatievergunning te kunnen indienen? Welke 
(wetgevende, politieke, financiële enz.) veranderingen zouden er zich tijdens 
die termijnen kunnen voordoen?  
 

b. De communicatie goed beheersen, de uitwisseling van informatie en de 
transparantie bevorderen en luisteren naar de reacties van de 
buurtbewoners vanaf de eerste stappen van het project. Dit luisterend oor 
en die goede communicatie zorgen ervoor dat vooroordelen en misvattingen 
die tot negatieve reacties kunnen leiden uit de wereld worden geholpen en 
dat het wantrouwen kan worden afgebouwd door de uitwisseling van 
gedachten en wederzijds respect. 
 

c. Indien mogelijk de buurtbewoners bij de uitvoering en de uitbouw van het 
project betrekken vooraleer de vergunning wordt ingediend. Die 
betrokkenheid kan bijvoorbeeld worden verzekerd door het opzetten van een 
gemengde werkgroep bestaande uit buurtbewoners en leden van de 



initiatiefnemer van het project. Het is echter wel belangrijk dat de krijtlijnen 
van de samenwerking vanaf het begin duidelijk worden gemaakt. 
 

d. Zich engageren in het lokale leven van hun wijk en in de interculturele 
uitwisselingen. Elkaar (leren) kennen is de beste manier om de schrik weg te 
nemen die ertoe zou kunnen leiden dat extreme standpunten worden 
ingenomen. 
 

e. Een ambassadeur aanduiden (die al of niet lid is van een religieuze 
gemeenschap) om het project te vertegenwoordigen bij de gemeentelijke 
overheden en de buurtbewoners en die ervoor zal zorgen dat netwerken en 
contacten worden uitgebouwd. 

 

Ter attentie van de gemeentelijke actoren  
 

a. Werken aan de vooroordelen en aan het samenleven om op de negatieve 
effecten van de polarisaties te anticiperen. Een van de instrumenten die 
daartoe kan worden ingezet, is de organisatie van een representatief platform 
dat werkt aan de bevordering van de interculturele dialoog, waarin de 
culturele en religieuze diversiteit deel uitmaakt van het gemeenschappelijk 
erfgoed en van de fundamentele waarden. Door diverse contacten te 
onderhouden met alle groepen die op het grondgebied van de gemeente 
aanwezig zijn, kunnen de gemeentelijke overheden hun rol van neutrale 
instanties vervullen. Wij bevelen tevens aan dat de gemeentelijke actoren de 
lokale verenigingen die op dit domein actief zijn bij dit sensibiliseringswerk 
zouden betrekken.  

 
b. Zich waakzaam tonen en in scherpe bewoordingen haatdragende, 

racistische of islamofobe uitspraken veroordelen of ze nu afkomstig zijn van 
administratieve gemeenteambtenaren of van burgers. Wij bevelen aan om 
een interne sensibiliserings- en bewustmakingsprocedure voor de 
gemeenteambtenaren in te voeren en eventueel een systematische opleiding 
van die ambtenaren gericht op de interculturele dialoog en de 
discriminatiebestrijding. Het zou ideaal zijn indien er onder de 
personeelsleden een referentiepersoon zou worden aangeduid die belast is 
met de behandeling van eventuele problemen in verband met die thematiek. 
Wat de inwoners betreft, moet de gemeente erop toezien dat dergelijke 
uitlatingen en uitwassen niet worden getolereerd op openbare plaatsen. 

 



c. De initiatiefnemers van het project van bij het prille begin begeleiden en 
informeren bij de stappen die ze ondernemen. Informatie en een goede 
communicatie tussen de gemeentelijke actoren en de 
projectverantwoordelijken vormen een prioriteit van bij het begin van het 
proces: de gemeenten moeten de projectverantwoordelijken begeleiden vóór 
de indiening van de vergunning door hen op de hoogte te brengen van de 
eventuele verplichtingen die gelden op de gewenste vestigingsplaats en van 
de hinderpalen waarmee het project zou kunnen worden geconfronteerd. 
 

d. De projectverantwoordelijken ondersteunen bij de uitvoering van de 
communicatie op lokaal niveau. Dit is van essentieel belang voor het 
welslagen van het project en zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat er een 
vademecum wordt opgemaakt voor de verschillende stappen en voor de 
manieren waarop bij elk van die stappen alle belanghebbende actoren 
worden betrokken. Het is absoluut noodzakelijk dat de projectleiders dit op 
een serene manier kunnen voorstellen en dat de buurtbewoners hun vragen 
kunnen stellen in een geest van gedachtewisseling en wederzijds vertrouwen. 
In die zin moet de gemeente erop toezien dat er een open gespreksruimte 
wordt voorzien waarin iedereen zich met wederzijds respect kan uitdrukken. 
 

e. Optreden als bemiddelaar en facilitator tussen de verschillende groepen. Als 
vertegenwoordiger van alle burgers moet de gemeente bij een dergelijk 
project neutraal blijven en mag ze geen partij kiezen. Toch betekent 
neutraliteit niet noodzakelijk onverschilligheid tegenover religieuze praktijken. 
Integendeel, de lokale overheden kunnen spanningen vermijden door de 
positie van bemiddelaar of tussenschakel in te nemen. Zo kunnen ze aan de 
projectdragers de eventuele tegenkantingen van de buurtbewoners uitleggen 
en de voorschriften voor het gekozen terrein of gebouw toelichten en aan de 
buurtbewoners duidelijk te maken welke de bedoeling van de projectdragers 
is.  
 

f. Een beroep doen op experts (universitaire deskundigen, architecten, 
associatieve experts, juristen enz.) waardoor een begeleiding bij en een 
afstand ten opzichte van de besluitvorming mogelijk wordt gemaakt. 

 
 
Wij hopen dat deze aanbevelingen voor de lokale overheden en de initiatiefnemers van 
projecten als concrete instrumenten kunnen dienen bij het overleg en als hulp bij de 
besluitvorming en dat ze hen helpen om dit type problematiek aan te pakken en een 
toename van de polarisaties en de spanningen te vermijden die dergelijke projecten op 
lokaal niveau met zich meebrengen. 


	VOORUITZICHTEN EN CONCLUSIES DOOR UNIA
	Ter attentie van de initiatiefnemers van de projecten
	Ter attentie van de gemeentelijke actoren


