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Chambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire Parlementaire vraag 
 
 
Vraagnummer : 55-2-000408 
 
Parlementslid : SEGERS Ben 
 
Geregistreerd : 23/03/2021 
 
Einde termijn : 26/04/2021 
 
Titel : Subsidiëring Hinduforum van België - aanvraag erkenning officiële 
godsdienst. 
 
Het Hindoe Forum van België (HFB) is een geregistreerde vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw). Net als soortgelijke forums in ander landen is het opgericht om 
authentieke informatie over het geloof, de waarden en de activiteiten van de Belgische 
hindoegemeenschap te verstrekken en op basis daarvan intern de dialoog met de 
hindoegemeenschap zelf en extern met de regering, de media en de Belgische bevolking 
te bevorderen. In 2013 al diende het Hinduforum van België een aanvraag tot subsidiëring 
in. Deze subsidie moet dienen als een voorbereidende etappe om het hindoeïsme op ons 
grondgebied te structureren, met het oog op de erkenning van het hindoeïsme als 
eredienst volgens artikel 181, § 1, van de Grondwet. Het belang van het Hindoeïsme in 
België groeit: schattingen gaan uit van 20.000-35.000 volgers, waaronder een heel aantal 
nieuwkomers waarvoor het Hinduforum ook qua integratie een belangrijke rol zou kunnen 
spelen. 
Ik stel echter vast dat u op 27 januari 2021 in de Commissie Binnenlandse zaken zei dat 
dit geen prioriteit zou zijn, aangezien de erkenning van het Hindoeïsme (in tegenstelling 
tot de erkenning van het Boeddhisme) niet afgesproken werd in het regeerakkoord. Het 
is echter zo dat de aanvraag die het Hinduforum van België heeft ingediend, geen 
aanvraag tot erkenning is als officiële godsdienst, maar louter een aanvraag tot 
subsidiëring, die dient als voorbereidende etappe tot de erkenning. De aanvraag tot 
subsidiëring van het Boeddhisme was bijvoorbeeld ook niet opgenomen in het 
regeerakkoord, en aldus denken we dat dit ook niet het geval hoeft te zijn voor de 
aanvraag tot subsidiëring van het Hinduforum van België. Bovendien is het belangrijk 
erop te wijzen dat een aanvraag tot erkenning (niet subsidiëring) een erg lange procedure 
is - bij het Boeddhisme nam deze procedure zo'n 13 jaar in beslag. Zeker gezien deze 
lange duurtijd heb ik volgende vragen: 
1. Zal u de aanvraag tot subsidiëring van het Hinduforum van België in overweging 
nemen? Bent u bereid verdere stappen te zetten? Zo ja, welke stappen? 
2. Welke termijn voorziet u om deze aanvraag tot subsidiëring, die ondertussen al 8 jaar 
hangende is, te behandelen? 
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3. Bent u bereid zich bij een gunstige uitkomst eventueel ook schriftelijk (bvb. per brief 
naar het Hindoe Forum toe) te engageren tot een erkenning van de 
subsidiëringsaanvraag binnen deze welbepaalde termijn? 
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Question n° 55-2-000408 de monsieur 
le député Ben SEGERS du 23/03/2021 
au Vice-Premier ministre et ministre de 
la Justice et de la Mer du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-000408 van mijnheer de 
volksvertegenwoordiger Ben SEGERS 
van 23/03/2021 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

  
  
1) La demande de subventionnement du 
Forum Hindou de Belgique est 
sérieusement envisagée. 
 
2) Comme c'était le cas pour les autres 
cultes reconnus et pour l’organisation 
philosophique non confessionnelle 
reconnue, aucun calendrier ne peut être 
fixé pour ceci. 
 
3) Mon cabinet a déjà été en contact avec 
le Forum Hindou à ce sujet. Le contact 
sera repris en temps voulu. 
 

1) De aanvraag tot subsidiëring van het 
Hinduforum van België wordt ernstig in 
overweging genomen. 
 
2) Net zoals dit het geval was m.b.t de 
andere erkende erediensten en de 
erkende niet–confessionele organisatie 
kan hiervoor geen vaste tijdlijn voorzien 
worden. 
 
3) Mijn kabinet heeft hierover al contact 
gehad met het Hinduforum. Te gepasten 
tijde zal opnieuw contact opgenomen 
worden. 

 
 
 
 
 

V. VAN QUICKENBORNE 
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
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