2005
2006
Tweejaarlijks verslag

Wet van 2 JUNI 1998 houdende oprichting van een Informatie- en
Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een
Administratieve co€rdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische
organisaties.
Art. 11. Het Centrum stelt elke twee jaar een verslag van zijn activiteiten
voor. Dit verslag wordt gestuurd aan de Ministerraad, de Wetgevende
Kamers en aan de Raden en Regeringen van de Gemeenschappen en
Gewesten.
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Inleiding

Het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische
organisaties werd in 2005 en 2006 met een overgangsperiode
geconfronteerd.
In 2005 liep het mandaat ten einde van sommigen van de eerste leden
die de Kamer van volksvertegenwoordigers in 1999 had aangewezen.
Het mandaat van anderen werd verlengd. Tegelijkertijd hebben nieuwe
leden zich bij deze laatsten gevoegd. Ingevolge een wetswijziging in
2004 bestrijkt hun mandaat niet langer vier maar zes jaar.
Deze overgang blijkt eveneens uit de erkenning die het IACSSO thans
krijgt, na beginjaren waarin het toch weinig bekendheid genoot. De
werkgroep van de Kamer van volksvertegenwoordigers belast met de
opvolging van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie “sekten”
van 1996-1997 heeft de betekenis van de werkzaamheden van het
Centrum erkend. Het verslag van deze werkgroep vormt een belangrijke
riem onder het hart voor alle leden en personeelsleden van het Centrum
die zich inzetten om het individu en de samenleving te verdedigen tegen
sektarische misstanden.
Ook in het buitenland wint het Centrum nog steeds aan
geloofwaardigheid. Onze instelling wordt zelfs aangehaald als voorbeeld
in landen waar nog geen openbaar orgaan bestaat voor informatie over
schadelijke sektarische organisaties.
In een voortdurend evoluerende context blijven de leden en
personeelsleden van het IACSSO ijveren om de bevolking en de
openbare overheden een beter beeld te geven van de mogelijke gevaren
van organisaties van sektarische aard.

Henri de Cordes
Voorzitter I.A.C.S.S.O.
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Situatie van de leden

1. Einde van het eerste mandaat
VASTE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

Dhr. Adelbert DENAUX (N)
voorzitter
Hoogleraar aan de KULeuven
Dhr. Henri de CORDES (F)
plaatsvervangend voorzitter
Medewerker MR-fractie Kamer
Dhr. Johan BRAECKMAN (N)
Hoogleraar aan de Ugent

Dhr. Luc DE DROOGH (N)
Licentiaat psychologische en pedagogische
wetenschappen

Dhr. Bruno BULTHE (N)
Ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Mevr. Anne VERLINDEN (N)
Doctor in de sociologie

Dhr. Louis-Léon CHRISTIANS (F)
Docent UCL

Mevr. Julia-B. NYSSENS-DUSSART (F)
Doctor in de rechten
overleden in 2004

Mevrouw Viviane GEUFFENS (N)
Eerste adviseur bij de commissiedienst van
de Kamer van volksvertegenwoordigers
Dhr. Johan GOETHALS (N)
Professor aan de KULeuven

Mevr. Nele STAESSENS (N)
Medewerkster
CD&V-fractie Kamer

Mevr. Marie-Laure GUILY (F)
Adjunct-adviseur PS-fractie

Dhr. Charles BERLINER (F)
Doctor in de geneeskunde

Mevr. Marie-Claude MAERTENS (F)
Eerste substituut-procureur des Konings,
Doornik
Lid van het kabinet Justitie

Dhr. Xavier DE SCHUTTER (F)
Leraar aan de Europese School

Mevr. Florence VANDERSTICHELEN (F)
Verantwoordelijk voor “Univers Santé”
bij de UCL

Dhr. Michel TAVERNE (F)
Diensthoofd bij de UCL

Dhr. Jean-Paul VAN BENDEGEM (N)
Hoogleraar aan de VUB

Dhr. Wim VANDEKERCKHOVE (N)
Assistent aan de UGent
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2. Aanwijzing van de nieuwe leden
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft tijdens de plenaire vergadering van 9 juni 2005
de nieuwe leden van het IACSSO benoemd (zie hieronder). De afgevaardigden hebben de
heer Henri de Cordes aangewezen als voorzitter en mevrouw Viviane Geuffens als
plaatsvervangend voorzitster.
Als gevolg van de wijziging van de wet van 2 juni 1998 tot oprichting van het Centrum bij de
wet van 12 april 2004 telt het Centrum voortaan acht vaste en acht plaatsvervangende leden
die aangewezen zijn voor een mandaat van zes jaar.

VASTE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Henri de CORDES (F) voorzitter
Attaché bij de MR-fractie van de Kamer
vroeger plaatsvervangend voorzitter

De heer Stéphane CELESTIN (F)
Jurist

De heer Gérard DE CONINCK (F)
Directeur van de gevangenis te Lantin
en adjunct-docent aan de ULg

De heer Jean-François NANDRIN (F)
Docent aan de Nationale School voor
Officieren
(federale politie)

De heer Charles BERLINER (F)
Dokter in de geneeskunde
vroeger plaatsvervangend lid

Mevrouw Aline GOOSENS (F)
Doctor in de geschiedenis (ULB)
Onafhankelijk onderzoeker “economische en
strategische inlichtingen”

De heer Louis-Léon CHRISTIANS (F)
Docent aan de UCL
vroeger lid

Mevrouw Florence VANDERSTICHELEN
(F) Directrice van de vzw “Univers santé” en
lid van het lokaal observatorium van de
sekten te Louvain-la-Neuve
vroeger lid

Mevrouw Mieke SANTENS (N)
Ereadviseur bij het arbeidshof

De heer Wim VANDEKERCKHOVE (N)
Assistent aan de Universiteit Gent, vroeger lid

De heer Bruno BULTHE (N)
Onderzoeksrechter in de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel
vroeger lid

Mevrouw Marijke DEGRIECK (N)
Medewerker van het Centrum Algemeen
Welzijn (CAW) De Terp

Mevrouw Viviane GEUFFENS (N)
plaatsvervangend voorzitster
Eerste adviseur bij de commissiedienst van
de Kamer van volksvertegenwoordigers
vroeger lid

De heer Johan GOETHALS (N)
Hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid
van de KULeuven
vroeger lid

De heer Jo DETAVERNIER (N)
Jr. lobbyist bij De Post

De heer Adelbert DENAUX (N)
Emeritus hoogleraar aan de faculteit
godgeleerdheid van de KULeuven
past president
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3. Ontslag van een lid

De heer Jo Detavernier, vast lid, heeft op 24 november 2006 schriftelijk zijn ontslag
ingediend als lid van het IACSSO. De heer Adelbert Denaux wordt bijgevolg vast lid. Hij
heeft evenwel geen plaatsvervanger, tot de Kamer iemand aanwijst.

4. Vergaderingen van de leden
In 2005 heeft het Centrum 11 keer vergaderd, in 2006 12 keer.

5. Nieuw huishoudelijk reglement

In artikel 5 van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en
adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve
coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties is bepaald dat het
Centrum binnen twee maanden na zijn installatie een huishoudelijk reglement opstelt.
In hetzelfde artikel is gesteld dat dit reglement ter goedkeuring aan de Kamer van
volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd.
Het Centrum heeft, in zijn nieuwe samenstelling, zijn huishoudelijk reglement gewijzigd. Op
16 juni 2006 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het nieuwe reglement goedgekeurd
(Kamer, DOC 51 2551/001, bijlage 3).

6. Personeel van het Centrum

Op 1 september 2006 werd een bibliothecaris in dienst genomen (met een aggregatie in
exacte wetenschappen, een sp. licentie in filosofie en een diploma –en ervaring- in het
Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde) voor de reorganisatie en de uitbouw van
de bibliotheek en het documentatiecentrum.
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Uitvoering van de wettelijke opdrachten van het Centrum

1. Evaluatie door een werkgroep van de Kamer van de opvolging van de
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie “sekten”.

In april 2004 keurde de Conferentie van de voorzitters van de Kamer van
volksvertegenwoordigers de oprichting goed van een werkgroep belast met de opvolging van
de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie “sekten”. 1 Op 14 maart 2005
hebben de leden van de werkgroep de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter en de
directeur van het Centrum achter gesloten deuren gehoord. Op dinsdag 12 oktober 2004
bracht de werkgroep een werkbezoek aan het Centrum.
Het verslag2 met de titel “Opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire
onderzoekscommissie “sekten” werd op 30 maart 2006 met een zeer ruime meerderheid
goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer3.
Het eerste deel van het verslag bevat de vaststellingen, het tweede de aanbevelingen van de
werkgroep.
De vaststellingen beschrijven hoe de situatie evolueert op de gebieden waarop de sektarische
organisaties zich bij voorkeur toespitsen: gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en opleiding.
Er bestaan kleine groepen die gespecialiseerd zijn in de “persoonlijke ontplooiing van de
persoon en het streven naar meer welzijn”, gebeden om genezing of psychotherapie. De
werkgroep wijst erop dat er in België geen enkele regelgeving bestaat betreffende de
uitoefening van psychotherapie. Andere groepen leggen zich toe op beroepsopleiding of op de
begeleiding van kinderen met leerproblemen.
De minister van Justitie heeft voorgesteld rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan het
IACSSO om te verhelpen aan het feit dat er maar weinig slachtoffers een klacht indienen. Dit
voorstel werd niet opgenomen in de aanbevelingen van de werkgroep.
Met betrekking tot de invoering van een nieuwe strafrechtelijke tenlastelegging – aanbevolen
door de onderzoekscommissie – heeft de werkgroep de verschillende bij de Kamer van
volksvertegenwoordigers en de Senaat ingediende wetsvoorstellen onderzocht, alsook de
Franse wet About-Picard van 12 juni 2001 strekkende tot versterking van de preventie en de
bestraffing van de sektarische bewegingen die afbreuk doen aan de rechten van de mens en
aan de fundamentele vrijheden..
De leden van de werkgroep bevestigen in hun vaststellingen dat het IACSSO dankzij zijn
bibliotheek en documentatie “voor het publiek de referentie bij uitstek vormt wat sektarische
aangelegenheden betreft”. Het verslag vermeldt eveneens de waardering van verscheidene
gehoorde personen die “de uitstekende samenwerking met het Centrum onderstrepen”.

1

Verslag van de heren Antoine Duquesne en Luc Willems, Gedr. St. nr. 313/7 en 8 – 95/96.
Kamer van volksvertegenwoordigers, Gedr. St. 51 2357/001.
3
119 stemmen voor en 3 onthoudingen.
2

Tweejaarlijks verslag 2005-2006

11

Volgens dit verslag werd het werk van het Centrum mogelijk belemmerd omdat er nog geen
koninklijk besluit betreffende de verwerking van persoonsgegevens bestond.
Wat de invloed van sekten op kinderen betreft, vermeldt het verslag de projecten Educaunet
en Safer Internet – uitgewerkt door verschillende instellingen waaronder het IACSSO –
waarin dit bijzondere risico in acht werd genomen.
In zijn aanbevelingen beoogt de werkgroep in de eerste plaats meer bewustmaking en
opleiding van de verschillende betrokken overheden en diensten, nauwere samenwerking en
intensere gegevensuitwisseling, alsook de invoering van een permanente coördinatie van het
optreden tussen deze verschillende instanties. Deze taken zouden aan het IACSSO en de
administratieve coördinatiecel kunnen worden toevertrouwd.
Op strafrechtelijk vlak pleit de werkgroep voor een betere toepassing van het
strafinstrumentarium en de wijziging van vigerende wetsbepalingen. Hij stelt voor dat in het
Strafwetboek een nieuwe bepaling wordt ingevoerd die ertoe strekt “met fysieke of
psychologische dwang gepaard gaande manœuvres en bedrieglijk misbruik van de
onwetendheid of de toestand van zwakheid van het individu te bestraffen, ongeacht of die
toestand ontstaat door zware of herhaalde druk van de pleger of technieken om het
beoordelingsvermogen aan het wankelen te brengen of het oordeel te wijzigen, dan wel het
resultaat is van de staat waarin het individu verkeert vóór de rekrutering door de sektarische
organisatie”.
De werkgroep beschouwt het eveneens als een prioriteit wetsbepalingen goed te keuren
waarin de wettelijke status van de beroepen uit de geestelijke gezondheidszorg wordt bepaald.
In het verslag wordt overigens voorgesteld om extra personeel in te zetten en geld uit te
trekken om de werking van het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke
sektarische organisaties te versterken zodat het een proactief informatiebeleid kan voeren,
inzonderheid ten aanzien van jongeren en personen die werkzaam zijn in de
gezondheidssector, maar ook ten aanzien van overheidsdiensten, in het bijzonder op lokaal
vlak.
Daarnaast raadt de werkgroep aan het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden
voor de verwerking door het Centrum van de persoonsgegevens met betrekking tot de
overtuiging of activiteiten op levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied spoedig bekend te
maken4.
Teneinde ondernemingen de mogelijkheid te bieden de markt van de beroepsopleiding beter
te controleren, wordt in het verslag tot slot voorgesteld een “early warning system” in te
stellen. Het IACSSO zou in samenwerking met het VBO belast kunnen worden met een
informatieopdracht ten behoeve van de ondernemingen.

4

Het koninklijk besluit van 13 juli 2006 ter uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni 1998 houdende
oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een
Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties werd bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2006.
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2. Documentatiecentrum
a. Reorganisatie van de bibliotheek
Momenteel beschikt de bibliotheek over:
* meer dan 5000 boeken van en over “cults” en (nieuwe) religieuze organisaties, in
verschillende talen, soms in een breder kader (ook in een juridisch kader) geplaatst - met een
jaarlijkse aangroei van ongeveer 400 werken;
* 30 abonnementen op wetenschappelijke en vulgariserende tijdschriften, evenals zowat 250
losse tijdschriftnummers over dit thema;
* een verzameling brochures, folders en rapporten afkomstig van officiële Belgische en
buitenlandse instanties;
* 25 lopende meter documentatiemateriaal, opgedeeld per organisatie/beweging en per thema;
* een audiovisuele verzameling van meer dan 500 videocassettes en dvd's;
* enkele e-publicaties + toegang tot internet.
Deze materialen moeten op een systematische wijze geordend worden in een meertalige
databank, die ook online raadpleegbaar moet zijn, en waarin o.a. op auteur, op titel en op
trefwoorden kan worden opgezocht.
Een fysische herinrichting van de bibliotheekinfrastructuur en van de classificatie in rubrieken
is reeds van start gegaan, maar de verdere uitwerking van de databank -met de ontsluiting van
alle werken- en van de informatiestromen binnen, naar en van het Centrum zal pas in de loop
van de volgende jaren zichtbaar worden.
Om een rustige lees-, leer- en werksituatie te kunnen creëren, werden de openingsuren
aangepast: de bibliotheek is nu enkel na afspraak toegankelijk voor het publiek op dinsdag,
woensdag en donderdag, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur. Het personeel van de
dienst begeleidt de bezoekers steeds in hun opzoekingswerk.

b. Archief- en documentatiefonds
(art. 6, §2, 3° van de wet van 2 juni 1998)
-Schenking van Dr Reender Kranenborg
Reender
Kranenborg
was
als
wetenschappelijk
medewerker
en
docent
Godsdienstwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dé referent in Nederland
voor de sektenproblematiek. Hij was gespecialiseerd in godsdienstsociologie, New Age,
Hindoeïsme en nieuwe religieuze bewegingen. Hij was redacteur van het tijdschrift
"Religieuze bewegingen in Nederland", uitgegeven door de Vrije Universiteit, en heeft vele
boeken geschreven over nieuwe religieuze bewegingen.
Hij schonk ons uit zijn persoonlijke bibliotheek, door bemiddeling van Professor Denaux, een
aantal boeken en zijn vele dossiers met waardevolle documentatie van en over nieuwe
religieuze bewegingen in Nederland.

Tweejaarlijks verslag 2005-2006
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-Schenking van de kinderen van Mevr.Julia Nyssens-Dussart
Mevrouw Julia Nyssens-Dussart is op 1 oktober 2004 overleden. De bibliotheek van het
IACSSO heeft heel wat nieuwe werken in ontvangst mogen nemen, die afkomstig waren van
haar persoonlijke bibliotheek en die haar kinderen aan het Centrum hebben geschonken:
zowat 300 boeken, verschillende gespecialiseerde tijdschriften en opnamen op geluids- en
videocassettes.
Mevrouw Nyssens, doctor in de rechten, oprichtster en voorzitster van de ADIF (een
vereniging voor de bescherming van het individu en de familie, opgericht in 1976) maakte
deel uit van de eerste groep leden van het Centrum, aangesteld in 1999.
-Schenking van de V.V.P.G.
V.V.P.G. - Vereniging ter Verdediging van Persoon en Gezin (1983)
Deze vereniging is ontstaan uit de ADIF om een antwoord te bieden op het probleem in
Vlaanderen. Haar activiteiten bestaan uit informatieverschaffing, telefonische contacten,
persoonlijk onderhoud en informatieverzameling. Op eigen initiatief wordt niet naar de media
gestapt. Soms organiseert de raad van bestuur voordrachten. Infopakketten voor
vormingswerkers werden ontwikkeld. De hoofdtaak van de vereniging is het adviseren en
begeleiden van gezinnen die rechtstreeks met het probleem worden geconfronteerd. Getracht
wordt hierbij een zo neutraal mogelijke positie te behouden. Soms wordt contact opgenomen
met de groepering om familie en groepering met elkaar in contact te brengen.
Deze vereniging werd ontbonden. Het IACSSO kreeg haar documentatie (persmappen,
rapporten, tijdschriften, enz.) en boeken (100 à 200 stuks).
3. Studie van het fenomeen
- België
Het

Centrum

heeft

tijdens

de

periode

tussen

de

oprichting

en

eind

2006:

- 189 dossiers aangelegd betreffende verenigingen/bewegingen waarvan sprake is in het
parlementaire onderzoeksverslag (86 daarvan zonder enig verzoek van publiek/overheid);
- 561 nieuwe dossiers aangelegd als gevolg van een verzoek van publiek/overheid.
Alles samen gaat het om 750 dossiers. Er zijn echter ook 135 thematische dossiers die geen
betrekking hebben op een groep en 55 dossiers die niet tot de bevoegdheid van het Centrum
behoren.
Op 20 maart 2006 stelden professor Louis-Léon Christians (UCL, Faculteit Rechten, lid van
het IACSSO) en professor Vassilis Saroglou (UCL, Centre de psychologie de la religion) aan
de leden van het IACSSO hun onderzoek voor over omstreden godsdienstige bewegingen
(“mouvements religieux contestés”).
- Buitenland
- De voorzitter van het Centrum heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de
studiegroep betreffende sekten van de Assemblée Nationale (Frankrijk) in maart en
november 2005.
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- Tijdens de conferentie van de Amerikaanse vereniging ‘International Cultic Studies
Association’5 (vroeger American Family Foundation) die in juli 2005 plaatsvond in Madrid6,
hield de voorzitter van het Centrum een uiteenzetting over de situatie in Europa met als titel
“La prévention des dérives sectaires en Europe : des politiques peu communes”. De Engelse
versie van deze uiteenzetting - Preventing Cultic/Sectarian Deviations in Europe: Policies
That Differ - werd gepubliceerd in “Cultic Studies Journal”7.
- Een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten met het Centre intercantonal
d’information sur les croyances (CIC) te Genève (Zwitserland).
- In maart 2006 vond een werkvergadering plaats in het Centrum met een delegatie van de
“Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires”
(MIVILUDES).
- Ter gelegenheid van de conferentie van de Fédération Européenne des Centres de
Recherche et d’Information sur le Sectarisme (FECRIS) eind maart 2006, bracht de
voorzitter van het Centrum een eerste verslag uit over de werkzaamheden van het Centrum
sinds de oprichting ervan in 1999.
- Op 12 juni 2006 gaf Catherine Picard, voorzitster van het UNADFI (Union nationale des
associations de défense des familles et de l'individu), een presentatie in het Centrum
betreffende de activiteiten van haar organisatie. Catherine Picard, verkozene van de
Assemblée Nationale uit het departement Eure (Frankrijk), was rapporteur bij de bespreking
van de wet van 12 juni 2001 strekkende tot versterking van de preventie en de bestraffing van
de sektarische bewegingen die afbreuk doen aan de rechten van de mens en aan de
fundamentele vrijheden (de zogenaamde wet “About-Picard).
- In juli 2006 werd de Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires (MIVILUDES) gevraagd het resultaat van haar vaststellingen inzake de
sektegevaren in ondernemingen uiteen te zetten. De heer Henri-Pierre Debord hield een
uiteenzetting over de essentiële bedreigingen voor een professionele site, waarin hij de
Belgische bedrijfswereld bewust maakte van het probleem en hulpmiddelen voorstelde om
bedoeld risico op te sporen en te evalueren. Hij schetste een beeld van de werkelijke
doeleinden van sommige sektarische bewegingen ten aanzien van ondernemingen en gaf een
volledige beschrijving van de werkwijzen van deze bewegingen teneinde hen makkelijker te
kunnen identificeren en bijgevolg ook te voorkomen. Vooral het gebied van persoonlijke
ontwikkeling en opleidingen kwam hierbij aan bod, net als de gebruikte methodes en de
oorsprong ervan.
- Naar aanleiding van een voorstel van de Assemblée Nationale in juni 2006 werd een
parlementaire onderzoekscommissie opgericht betreffende de invloed van bewegingen van
sektarische aard en de gevolgen van hun handelwijzen voor de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van minderjarigen, een publiek dat de commissie omschrijft als: «par définition
plus exposé aux pressions physiques et psychologiques». Op 12 september 2006 werd de
voorzitter van het Centrum door deze onderzoekscommissie gehoord (zie bijlage 2).
- In september 2006 woonde de voorzitter van het Centrum een studiedag bij die
georganiseerd was door de Arbeitsgruppe Scientology / Landesjugendbehörde te Hamburg
(Duitsland).
- Op 25 november 2006 lichtte de heer de Cordes tijdens een seminarie te Londen de
Belgische actualiteit toe wat betreft de reactie van de overheden op sektarische misstanden.
5

"The International Cultic Studies Association (ICSA) is an interdisciplinary network of academicians, professionals, former group
members, and families who study and educate the public about social-psychological influence and control, authoritarianism, and zealotry in
cultic groups, alternative movements, and other environments. Founded in 1979 as AFF (American Family Foundation), ICSA took on its
current name in late 2004 to better reflect the organization's focus and increasingly international and scholarly dimensions."
6
Manipulation psychologique, groupes sectaires et autres mouvements alternatifs (International Cultic Studies Association en de Faculteit
psychologie, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, juli 2005)
7
http://www.csj.org/infoserv_articles/decordes_henri_preventingculticdeviationsineurope_en0501.htm
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4. Informatie van het publiek
Het IACSSO heeft via de voorstelling van een twaalftal modules gezorgd voor de
bewustmaking van het personeel van het Office National de l’Enfance (ONE) dat de perinatale
periode begeleidt. Het IACSSO is er zich immers van bewust dat bewegingen van sektarische
aard zich toespitsen op de kindertijd. Zo werd een overzicht gegeven van pedagogische
beginselen die vragen oproepen en van de verschillende manieren waarop het gespecialiseerde
publiek van medische en paramedische vakmensen wordt benaderd. Tevens werd het
wetgevende kader geschetst zodat de vakmensen die getuige zouden zijn van misstanden
weten naar welke bevoegde instanties ze zich moeten richten.
In februari 2006 heeft het Centrum het verschijnsel van de “sektarische organisaties" aan
magistraten en gerechtelijke stagiairs voorgesteld tijdens een vormingsdag die door de Hoge
Raad voor de Justitie voor de gerechtelijke orde werd georganiseerd.
4.a. - Statistische gegevens en trends:
De onderwerpen en groeperingen waarvoor het grootste aantal vragen in
2005 en 2006 door het publiek werden gesteld (1672 vragen over 1721 onderwerpen )
betreffen de volgende categorieën:

De statistische analyse van de vragen naar informatie houdt een risico van foutieve
interpretatie in indien belangrijke elementen niet in overweging worden genomen, zoals de
numerieke belangrijkheid van de groepering, de actualiteit in de media of de zichtbaarheid in
de publieke sfeer.
Een tweede opmerking betreft de aard van de door het Centrum ontvangen vragen. Het is niet
omdat het publiek een vraag stelt dat het hierdoor een groepering aanklaagt.
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De categorieën van aanvragers zijn: de burgers, onder wie zich eveneens leden van de
geviseerde groeperingen bevinden, maar vooral de in hun persoonlijke en familiale leven
getroffen burgers; de pers, die het mogelijk maakt een breder publiek te informeren; studenten
die een studiewerk of een verhandeling voorbereiden, ondernemingen, advocaten, diensten
van sociale bijstand, scholen enz.
De publieke autoriteiten: de politiediensten vertegenwoordigen 34,6% van het totale aantal
vragen die door de autoriteiten werden gesteld, Justitie (in brede betekenis: federale
Overheidsdienst (FOD), parketten, magistraten) 17,5 %, de gemeenten/OCMW 9,6 %; er
werden ook vragen gesteld door de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Binnenlandse Zaken
en ook de FOD Economische Zaken.
De dienst beantwoordt de vragen van mensen die geconfronteerd worden met sektarische
misstanden, over hun rechten en plichten, en de middelen om die te laten gelden. Het Centrum
stelt hun een gespecialiseerde jurist en een vakbibliotheek ter beschikking.
Het Centrum ontvangt ook regelmatig personen die ter plaatse komen (154 bezoeken in 2005
en 141 in 2006; hetzij een verhoging van +58,6 % in vergelijking met 2003-2004). Soms
betreft het eerder een vraag om psychologische bijstand. Deze mensen worden ontvangen
maar aangezien het I.A.C.S.S.O. psychologische dienstverlening niet als opdracht heeft,
worden zij doorverwezen naar personen, verenigingen of instanties ad hoc. Zij krijgen
niettemin een aangepast onthaal, alsook de nodige informatie om vlotter te kunnen
communiceren met hun familieleden die met zulke problemen worden geconfronteerd, wat
vaak hun hoofdbekommernis is.
Tevens binnen dit kader zijn de terreinverenigingen regelmatig in contact met de dienst, naar
aanleiding van vergaderingen die zij organiseren en, op een informele manier, via e-mail of
per telefoon, wanneer zij talrijke vragen van het publiek aan het Centrum overmaken.

Tweejaarlijks verslag 2005-2006

17

4.b. Brochure inzake gezondheid
Half november 2006 heeft het IACSSO zijn laatste brochure voorgesteld, waarin de gevoelige
aangelegenheid van de “sektarische ontsporingen inzake gezondheid” aan bod komt. Het
IACSSO is zich, als gevolg van talrijke vragen van het publiek, bewust geworden van dit
probleem en heeft een overzicht gemaakt van de ontsporingen die een gevaar inhouden voor
de gezondheid van personen die slecht ingelicht of in de war zijn. Gezondheid vormt een
wervingsmiddel en komt tevens aan bod bij sommige sektarische bewegingen die
therapeutische beginselen hanteren die schadelijk kunnen zijn voor hun leden, zowel voor
kinderen als volwassenen. De volksgezondheid als geheel komt evenzeer in het gedrang als
niet-wetenschappelijk bewezen geneeswijzen de plaats innemen van andere behandelingen die
nochtans veel passender zijn. Het IACSSO doet meer dan louter vaststellen en biedt eveneens
middelen om het gevaar te helpen identificeren en mensen die de dupe ervan zijn geworden
naar bevoegde overheden te verwijzen. Deze brochure is opzettelijk algemeen en beoogt de
lezer te informeren, zodat hij een kritische houding ontwikkelt als voornaamste wapen ter
bestrijding van deze sluikse bedoelingen en gedragingen.

5. Adviesbevoegdheid
a. Sahaja Yoga: stand van de procedure
7 maart 2005 - Het IACSSO verstrekt een advies over Sahaja Yoga op vraag van de Stad
Gent.
Augustus 2005 - Openbaarmaking van het advies door publicatie ervan op de website van het
IACSSO.
17 oktober 2005 - De vzw Sahaja Yoga België dagvaardt het IACSSO en de Belgische Staat
in de persoon van de minister van Justitie, in kort geding voor de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel, omdat ze niet akkoord gaat met de inhoud van het advies en de
publicatie ervan op de website van het IACSSO.
21 november 2005 - De vzw Sahaja Yoga België dagvaardt het IACSSO om de betwisting ten
gronde te laten beslechten door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. De conclusies van
de partijen zijn neergelegd. Tot op 15 januari 2007 is nog geen pleitdatum vastgesteld.
7 december 2005 - Uitspraak van de rechter in kort geding. De vordering van de vzw Sahaja
Yoga België wordt ontvankelijk, doch niet gegrond verklaard.
23 december 2005 - De vzw Sahaja Yoga België tekent hoger beroep aan bij het hof van
beroep te Brussel.
12 juni 2006 - Arrest van het hof van beroep. Het hoger beroep van de vzw Sahaja Yoga
België wordt ontvankelijk en gegrond verklaard. De beslissing van de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort geding, wordt gewijzigd op het onderdeel waar
de vordering van de vzw Sahaja Yoga België werd afgewezen.
Het hof van beroep verklaart de vordering van de vzw Sahaja Yoga België als volgt
gegrond:
- Zegt dat het IACSSO in het advies over de vzw Sahaja Yoga België en inzonderheid bij
de gegevens die kunnen geconsulteerd worden op de website van het IACSSO expliciet dient
te vermelden dat het advies van 7 maart 2005 niet betekent dat de vzw Sahaja Yoga België als
een schadelijke sektarische organisatie of als een onderdeel hiervan dient te worden
beschouwd;
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- Zegt dat het IACSSO dit arrest bekend dient te maken op zijn website in een
consulteerbaar verband met het advies van 7 maart 2005;
- Zegt dat het IACSSO aan alle bestemmelingen van haar tweejaarlijks activiteitenverslag
2003-2004 een geschrift moet bezorgen met twee mededelingen: de melding dat het advies
van 7 maart 2005 niet betekent dat vzw Sahaja Yoga België dient te worden beschouwd als
een schadelijke sektarische organisatie of als een onderdeel hiervan; de melding dat dit arrest
consulteerbaar is op de website van het IACSSO;
- Zegt dat in geval van niet naleving van de bovenstaande veroordelingen ten nadele van
de Belgische Staat en ten voordele van de vzw Sahaja Yoga België een dwangsom wordt
verbeurd van 500 euro per dag vertraging.
Wat de vzw Sahaja Yoga België meer vorderde werd afgewezen.
De uitgesproken maatregelen gelden totdat de reeds gevatte bodemrechter een eindbeslissing
zal hebben getroffen die niet meer met een verhaalmiddel kan worden bestreden.
30 juni 2006 - In uitvoering van dit arrest worden door het IACSSO de bevolen publicaties
geplaatst op de website van het IACSSO en ontvangen de bestemmelingen van het
tweejaarlijks activiteitenverslag 2003-2004 de bevolen mededeling.

b. Advies Spiritual Human Yoga
Gedurende de strafrechtprocedure voor de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 61ste
Kamer, vorderde het Openbaar Ministerie op 6 oktober 2005 van de voorzitter van het
IACSSO dat het Centrum een advies zou verstrekken “over de activiteiten en de organisaties
waarin de strafrechtelijk vervolgden DML en VTMH zijn vertegenwoordigd en/of
betrokken”.
Zoals vermeld in het vonnis werd het rapport van het IACSSO neergelegd op de correctionele
rechtbank.
Het advies van het IACSSO is niet openbaar gemaakt.
DML, of “Meester Dang”, is de stichter van Spiritual Human Yoga en VTMH was de
verantwoordelijke van de beweging in België tot 1999.
Beiden werden onder meer vervolgd voor en veroordeeld door de correctionele rechtbank te
Brussel, bij vonnis van 19 april 2006, wegens onwettige uitoefening van de geneeskunde,
valsheid in geschrifte, oplichting en deelname aan een criminele organisatie; alle feiten
werden gepleegd in de periode van 1 november 1990 tot 14 januari 1999. Zij werden gestraft
met een gevangenisstraf met uitstel en werden veroordeeld tot het betalen van geldboeten.
Tegen het vonnis werd hoger beroep aangetekend. Het vonnis is dus nog niet definitief.
De eerste Belgische afdeling van de beweging werd op 16 juli 1992 opgericht te Brussel
onder de naam Institut européen de recherche de l'énergie universelle.
In België stond mevrouw VTMH tot in 1999 aan de leiding van de beweging. Zij heeft de
vzw Institut international de Recherche sur l'Energie de l'Homme et de l'Univers
(I.H.U.E.R.I.) opgericht. In november 1993 neemt deze vzw een andere naam, Human and
Universal Energy – Belgium; H.U.E. Belgium. Sinds juni 1997 is de vzw ingeschreven onder
de naam Spiritual Human Yoga - Belgium; S.H.Y. Belgium. Sindsdien is er een nieuwe
Belgische leiding.
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6. Vooruitzichten

De vooruitzichten betreffende de taken van het Centrum zijn: verdere uitbreiding van de
bibliotheek, communicatie en verspreiding van de brochure inzake gezondheid, voorbereiding
van een dossier inzake minderjarigen en versterking van de internationale contacten.
Dankzij de recente werving van een bibliothecaris kan het Centrum het potentieel van de
bibliotheek verder ontwikkelen. De bibliotheek speelt immers een centrale rol bij de
informatieopdracht van het Centrum. Talrijke bezoekers verrichten daar persoonlijk
opzoekingswerk, anderen worden daarbij geholpen door personeelsleden van het Centrum. De
toegankelijkheid van de werken vormt dus een prioriteit bij de reorganisatie die thans wordt
doorgevoerd.

In 2007 wordt de brochure “Sektarische ontsporingen inzake gezondheid” verspreid onder de
actoren van de gezondheidssector. Het Centrum biedt voor het eerst een publicatie aan in de
drie landstalen, wat een ruimere verspreiding over het volledige grondgebied mogelijk maakt.
Na een brochure over gezondheid in het algemeen, zal het Centrum het specifiek hebben over de
geestelijke gezondheid in het licht van de sektarische handelwijzen. Aangelegenheden met
betrekking tot de gezondheid in het algemeen blijven een hoofdbekommernis van het Centrum.

Het dossier ‚minderjarigenƒ waarmee eind 2006 werd gestart, vormt een prioriteit voor het jaar
2007. Het is de bedoeling de sektarische risico’s waarmee minderjarigen kunnen te maken
krijgen zo algemeen mogelijk voor te stellen. Het Centrum zal ernaar streven de leidinggevende
ambtenaren van de diensten van de drie gemeenschappen die bevoegd zijn voor kinderen en
voor onderwijs daarbij te betrekken.

Het Centrum geniet aanzienlijke erkenning op internationaal vlak en zal de bilaterale en
multilaterale contacten met zijn institutionele partners en met de verenigingen in het veld nog
aanhalen. Dankzij deze contacten en uitwisselingen kunnen de bij ons waargenomen fenomenen
vollediger worden beoordeeld, wat ertoe bijdraagt dat het Centrum in Belgi… †n in het
buitenland nog geloofwaardiger wordt.

20

Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties

Tweejaarlijks verslag 2005-2006

21

Bijlage 1:
Sektarische ontsporingen inzake gezondheid
1.

Waarom deze folder ?

Uit de werkzaamheden van het Centrum is gebleken dat steeds meer sektarische organisaties
steeds vaker actief zijn op het vlak van welzijn en gezondheid, en dat die handelwijze zeer
doeltreffend is om mensen in te palmen.
Deze organisaties richten zich in de eerste plaats tot personen die lichamelijk en/of psychisch
verzwakt zijn en meestal teleurgesteld zijn in de conventionele geneeskunde, d.i. de
wetenschappelijk bewezen geneeskunde.
Als conventionele behandelingen geen soelaas bieden voor het lijden of de ziekte
ongeneeslijk is, is het voor de patiënt en zijn omgeving moeilijk onverschillig te blijven voor
beloften op genezing gedaan door bepaalde groeperingen of zelfverklaarde therapeuten.
Gelet op de omvang van dit probleem beoogt deze brochure u in te lichten over de sektarische
ontsporingen op het vlak van gezondheid.
Sommige sektarische organisaties maken misbruik van een algemene (of “holistische”)
opvatting van de gezondheid, te weten dat een afzonderlijk symptoom niet kan worden
beschouwd zonder rekening te houden met de volledige persoon en zijn lichamelijke en
mentale aspecten. De psychologische en mentale aspecten komen later nog aan bod.
Vooraf moet ook worden onderstreept dat in deze folder geen kritiek wordt uitgeoefend op de
niet-conventionele geneeskunde als dusdanig: enkel het verkeerd gebruik ervan wordt aan de
kaak gesteld. De alternatieve technieken en behandelingen vormen immers enkel een reëel
gevaar door het verkeerde of uitsluitende gebruik dat sektarische organisaties ervan maken
met het oogmerk nieuwe leden te werven en controle uit te oefenen op alle aspecten van het
leven van die leden.

____
Gegevens uit deze tekst mogen overgenomen worden mits vermelding van de auteur.
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2.

Problemen en controverse

2.1

Gezondheid: een doeltreffend wervingsmiddel

Het thema gezondheid (daaronder begrepen welzijn en zelfontwikkeling) is voor veel
sektarische organisaties een wervingsmiddel geworden. Zij beweren een antwoord te kunnen
bieden op de zorgen van onze medeburgers door hen een brede waaier van min of meer
“originele” diagnoses en behandelingen aan te bieden.
Enkele voorbeelden:
De sektarische groeperingen lokken nieuwe leden door middel van getuigenissen over
“genezingen”, en beweren dat de spirituele weg het enige middel is dat hen kan genezen, zelfs
van de zwaarste aandoeningen.
Zij stellen velerlei geneeswijzen voor.
Sommige bieden lessen aan waardoor de zieke geacht wordt een genezende stroom op te
vangen die het lichaam de nodige nieuwe energieën verschaft om de ziekte te overwinnen.
Andere stellen voor, in het bijzonder op het Internet, om op afstand elke ziekte te genezen
door de zieke, van zuigeling tot bejaarde, aan te sporen zich ontvankelijk te stellen voor
genezende energie. Op die wijze wordt de zieke onttrokken aan elke vorm van medische
begeleiding.
De thans uiterst populaire oosterse (ayurvedische, Chinese geneeskunde…) en
indiaanse traditionele geneeswijzen worden in sommige gevallen verkeerdelijk gebruikt door
weinig gewetensvolle groepen.
De sektarische groeperingen spitsen zich ook toe op zwangerschap, geboorte en
zuigelingen. Sommige groeperingen hebben zelfs belangstelling voor het kind nog voordat het
geboren is.
Soms raden zij een bijzonder dieet aan voor de baby en raden zij borstvoeding zelfs af.
Zij stellen ook experimenten op het gebied van het reproductief klonen van de mens voor,
onder de mom van een filosofisch-godsdienstige boodschap die commerciële oogmerken
maar
moeilijk
verhult.
Bij
echtparen
die
geconfronteerd
worden
met
vruchtbaarheidsproblemen kan onvervulde hoop leiden tot ernstige psychologische
problemen.
Sommige ouders die zich geen raad weten met hun hyperactieve kind, hebben oren
naar de theorie van de “indigo-kinderen”. Deze theorie spiegelt hen voor dat hun kind van
“kosmisch-goddelijke” herkomst is en veeleer lijdt aan onaangepastheid aan onze wereld dan
aan een ziekte die een medische behandeling vergt.
In scholen of tijdens conferenties worden programma’s voorgesteld betreffende
drugspreventie en ontwenning. Sommige sektarische groeperingen gebruiken deze
programma’s als lokmiddel voor een bepaald doelpubliek.
De doelpersoon wordt verzocht een vragenlijst in te vullen om zijn
persoonlijkheidskenmerken te bepalen, zijn zwakheden en de factoren die hem stress
bezorgen op te sporen. De test is zodanig opgevat dat de resultaten voor weinig mensen
algemeen positief zijn. De geteste persoon wordt dan subtiel onder druk gezet om een aantal
lessen te volgen die hem meer welzijn zouden moeten verschaffen. Deze worden steeds
duurder.
Later kunnen tevens “zuiveringssessies” worden aangeboden, zelfs bij ernstige ziektes zoals
leukemie en aids.
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Er zij ook gewezen op de bekeringsijver ten aanzien van artsen en paramedisch personeel,
onder meer in de vorm van conferenties of opleidingen. Sektarische groeperingen die actief
zijn in ziekenhuizen trachten de patiënten en het medische personeel bewust te maken van
hun eigen theorieën. Zij benaderen beroepsmensen uit de gezondheids- en kinderzorgsector en
geven hen brochures om in hun wachtzaal te leggen of tijdens hun raadplegingen uit te delen.
Tot slot moet ook aandacht uitgaan naar de pogingen tot infiltratie op het vlak van de
humanitaire hulp, waaronder de hulpverlening aan slachtoffers van rampen.
2.2

De gezondheid van de leden van sektarische organisaties

Het leven in gemeenschap, zoals het in sommige sektarische groepen gangbaar is, kan bij de
leden tot gezondheidsproblemen leiden.
Het kan onder meer gaan om:
-

onthouding van noodzakelijke voeding die de leden wordt opgelegd om hen volgzamer
te maken;
gebrek aan slaap, samen met vele uren werk, gebed of meditatie;
ontbreken van passende medische zorgen;
weigering van inentingen of bloedtransfusies.

Deze handelwijzen zijn nog schadelijker als zij worden toegepast op kwetsbare personen
zoals kinderen of bejaarden. In extreme gevallen kan het ontzeggen van zorgen of voeding
leiden tot onherstelbaar zwaar letsel en zelfs tot de dood.
Soms legt de groep zijn eigen zorgsysteem op, op het gezag van een dokter die tot de
organisatie behoort en de voorgestelde behandelingen goedkeurt.
Zonder hierop verder in te gaan, wijzen wij ook op de mentale aandoeningen die bij sommige
leden en vroegere leden worden opgemerkt, bijvoorbeeld depressies, angstgevoelens,
achtervolgingswaan en vooral psychologische gevolgen.
2.3
Niet-wetenschappelijk
volksgezondheid

bewezen

geneeswijzen:

een

gevaar

voor

de

Een sektarische organisatie wordt echt gevaarlijk als zij haar zieke leden ontraadt of zelfs
verbiedt een medische behandeling te volgen buiten de groep.
Volwassen patiënten hebben uiteraard het recht om het even welke medische behandeling met
kennis van zaken te weigeren. Sektarische organisaties maken echter vaak gebruik van een
moment van zwakte om de zieke op min of meer subtiele wijze ertoe aan te zetten de
voorkeur te geven aan andere “behandelingen” boven de conventionele geneeskunde.
Talrijke getuigenissen over “genezingen” en de negatieve voorstelling van de conventionele
geneeskunde (agressief, te technisch en te weinig menselijk) leiden bij sommige leden tot een
wantrouwige houding ten aanzien van het medische korps.
Sommige groeperingen gaan zover te beweren dat het onmogelijk is uit de kracht van de
goddelijke of spirituele genezing voordeel te trekken als het lid tegelijkertijd een
conventionele medische behandeling volgt. De handelwijzen van deze groeperingen op het
vlak van gezondheid zijn vaak gebaseerd op een verkeerd begrepen aanvaarding van een
geopenbaarde waarheid of van bovennatuurlijke krachten. De buitenwereld wordt
afgeschilderd als duivels. Er wordt gesteld dat de goddelijke kracht van de leider veel groter is
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dan die van de dokter. De leider stelt zichzelf vaak voor als het levende bewijs ervan dat zijn
geneesmethodes doeltreffend zijn.
Het uitblijven van genezing is dan het gevolg van een “tekort aan geloof” van het lid en/of
zijn omgeving, die de voorschriften van de groep niet volgt, zich sceptisch opstelt of
onvoldoende bijdragen betaalt.
Het optreden van deze groepen leidt ertoe dat de zieke kostbare tijd verliest door de diagnose
onnodig uit te stellen, zodat zijn kans op genezing daalt.
Vaak zijn de voorgestelde behandelingen op wetenschappelijk vlak volkomen waardeloos. Ze
zijn niet veel doeltreffender dan een doodgewone placebo. Hoewel de meeste zieken spontaan
genezen, bestaan er ook ernstige ziekten waarbij dergelijke keuzen tot bijzonder dramatische
gevolgen kunnen leiden. Bepaalde afwijkende «medische» handelwijzen ter vervanging van
conventionele behandelingen kunnen aldus tot een vroegtijdige dood leiden.
In casu gaat het uiteraard over meer dan over een debat tussen de conventionele en de nietbewezen geneeskunde. Het gaat om het duidelijk verwerpen van de geneeskunde die kan
neerkomen op het niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar.
3.

Wat doen als de gezondheid in het geding is ?

De volgende vragen moeten worden gesteld :
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is de officiële beroepsbekwaamheid van de practicus ?
Zijn de methoden om tot een diagnose te komen en de toegepaste behandelingen
wetenschappelijk erkend ?
Sluit de voorgestelde therapie enige andere conventionele behandeling al dan niet uit ?
Hoe is mijn gezondheidstoestand na enkele behandelingen ? Is enige verbetering
merkbaar en is zij toe te schrijven aan die behandeling ?
Gaat de practicus zijn rol van zorgverstrekker te buiten ?

Ingeval de handelwijzen of beloften op genezing weinig geloofwaardig of buitensporig zijn,
of daarvoor een onmatig hoog honorarium wordt gevraagd, moeten het statuut en de
hoedanigheid van de practicus worden gecontroleerd.
Ingeval betrokkene arts is, moet u een andere arts raadplegen. Indien nodig kan u zich richten
tot de federale ombudsdienst “rechten van de patiënt”(1) of klacht indienen bij de Orde van
geneesheren.
Indien betrokkene geen arts is, moet u een andere practicus raadplegen. Ingeval u oordeelt dat
u het slachtoffer bent van een misdrijf, moet u de politie of het parket daarvan op de hoogte
brengen. Er zou inderdaad sprake kunnen zijn van vergiftiging, doodslag of onopzettelijk
toebrengen van lichamelijk letsel, het niet-verlenen van bijstand aan een persoon in gevaar,
het opzettelijk ontzeggen van voedsel of van passende verzorging, de onwettige uitoefening
van de geneeskunde, …
______________
(1) Cf. de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (Belgisch Staatsblad van
26 september 2002, 2de editie). Deze wet voorziet in het recht van de patiënt op een kwaliteitsvolle
dienstverlening, de vrije keuze van de zorgverstrekker, informatie over de persoonlijke
gezondheidstoestand, toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar, alsook rechten in
verband met het patiëntendossier en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en het recht om
een klacht in te dienen bij de bevoegde ombudsdienst. De patiënt kan zich altijd laten bijstaan door
een vertrouwenspersoon van zijn keuze.
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Nuttige adressen
 Het IACSSO is te uwer beschikking om u meer informatie te verstrekken over deze
aangelegenheid en over uw rechten.
Informatie- en adviescentrum
inzake de schadelijke sektarische organisaties
Hoogstraat 139 – 3de verdieping
1000 Brussel
Tel. 02/504.91.68 Fax 02.513.83.94
www.iacsso.be
info@iacsso.be
 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en
Leefmilieu
Federale ombudsdienst «rechten van de patiënt»
Eurostation blok 2
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.20 (N) of 02/524.85.21 (F)
Fax: 02/524.85.38
www.health.fgov.be
(klik op “Mijn gezondheid”; “Patiëntenrechten”) of
http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=nl&pageid=
contentPage&docId=42343
 Orde van geneesheren
Het adres van de provinciale orden is beschikbaar op de website
www.ordomedic.be
 De federale politie of de dichtstbijzijnde politiepost
 Het parket in uw gerechtelijk arrondissement

_________________________________________________________________________
I.A.C.S.S.O. - Hoogstraat 139 te 1000 Brussel - november 2006
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Bijlage 2:
Uittreksel uit de hoorzitting met de voorzitter van het IACSSO
in de Franse Assemblée Nationale op 12.IX.2006
Minderjarigen en sektegevaren

De kinderen die de dood vonden omdat hun ouders lid waren van de Orde van de
Zonnetempel vormen een extreem en uitzonderlijk geval. Ter herinnering: in 1994 werd een
nog geen drie maanden oude baby van leden van de Orde van de Zonnetempel in Canada om
het leven gebracht, nadat hij twintigmaal werd gestoken en zijn borstkas nadien met een
houten staaf werd doorboord. Het jaar daarop kregen drie kinderen van één tot drie jaar oud
bij de moordpartij in de Vercors een kogel door het hoofd, samen met hun ouders die tot de
Orde van de Zonnetempel behoorden.
Andere extreme gevallen lijken geruchten te zijn, bij gebrek aan betrouwbaar feitenmateriaal.
Het gaat in het bijzonder om zogenaamde duivelsrituelen tijdens welke kinderen zouden
worden geofferd.
Tussen deze extreme gevallen situeren zich de strafzaken van “gemeen recht” waarbij leden
van sektarische bewegingen betrokken zijn. De vraag rijst dan in hoeverre de gepleegde
misdaad of het gepleegde misdrijf al dan niet ingegeven is door het gegeven dat de
veroordeelde lid is van een dergelijke beweging.
De houding van sektarische bewegingen tegenover kinderen kan zeer verschillend zijn.
Sommige bewegingen richten zich in een specifiek betoog tot minderjarigen, andere
beschouwen hen daarentegen als “lastposten” die de tijd en energie opslorpen die hun ouders
veeleer zouden moeten besteden aan de studie van de leer of de beoefening van rituelen. Gelet
op de totaliserende, en zelfs totalitaire aard van sektarische organisaties komt het over het
algemeen zelden voor dat kinderen en adolescenten op geen enkele wijze betrokken raken bij
de sektarische handelwijzen.
Wat de risico’s van de sektarische praktijken voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid
van minderjarigen betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende
gevaren waaraan zij blootgesteld zijn tijdens hun leven, los van het gegeven dat hun ouders al
dan niet lid zijn van een sektarische beweging, en de reële kans dat dit gevaar zich
manifesteert naargelang de beweging waarin het kind of de adolescent opgroeit.
Seksueel misbruik
De kans dat minderjarigen het slachtoffer worden van seksueel misbruik is des te groter
wanneer zij in gesloten gemeenschappen leven, wat de aangifte van dergelijk misbruik
bemoeilijkt wegens het geografische isolement of de interne leefregels van de beweging. Die
regels kunnen bestaan in een stelsel van interne rechtspraak dat in de ogen van de sekteleden
meer gezag bezit dan de rechtspraak die geldt in de buitenwereld, omdat zij gebaseerd zijn op
(zogenaamde) godsdienstige of levensbeschouwelijke beginselen. Door zijn vergrijp op te
biechten aan de leiders van de beweging kan de seksuele misbruiker het gevoel hebben dat hij
zijn plicht heeft gedaan, en kan hij bijgevolg een gerust geweten hebben. Soms bepalen
interne regels dat, naast de leiders van de beweging, de gerechtelijke overheden moeten of
kunnen op de hoogte gebracht worden.
De reactie van de leiders van sektarische bewegingen kan verschillende vormen aannemen in
geval van onthulling van seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen op een zodanige
schaal dat niet alleen sommige individuele leden maar ook de beweging in haar geheel ter
discussie worden gesteld. Zo kunnen na een intern onderzoek voorschriften worden opgesteld
die een herhaling van dergelijke misbruiken moeten voorkomen. Een andere reactie kan
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bestaan in een loutere verwijzing, soms via persmededelingen, naar de bestaande regels die
ontoereikend bleken te zijn om de minderjarigen te beschermen. Er moet steeds worden
nagegaan of de beweging erin slaagt haar leefregels in de praktijk te doen naleven. De
bescherming van de “zuiverheid” van de beweging wordt soms immers belangrijker geacht
dan de bescherming van het belang van kinderen en adolescenten. Zulks zou verantwoorden
dat strafbare feiten die ter kennis worden gebracht van de leiders van de beweging niet aan de
gerechtelijke overheden worden gemeld. Voorts draagt het veelvuldig tot buitensporig
teruggrijpen naar het biechtgeheim eveneens ertoe bij dat mishandeling van minderjarigen
niet wordt vervolgd omdat de informatie niet aan de politiediensten wordt bezorgd.
De kans op seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen is uiteraard groter in bewegingen
met een betoog dat specifiek en openlijk gericht is op seksualiteit bij kinderen, en zelfs op
pedofilie, ook al is de oorspronkelijke boodschap van de stichter afgezwakt door de raad om
een meisje op 15-jarige leeftijd te huwen en van haar te scheiden zodra zij 18 jaar wordt.
Weigering van verzorging – bloedtransfusie
Voor de weigering van een bloedtransfusie aan minderjarigen werd een oplossing gevonden
doordat het openbaar ministerie een dwingende beschermingsmaatregel kan nemen die erin
bestaat het ouderlijk gezag op te schorten voor de duur van de transfusie. In spoedeisende
gevallen moet de geneesheer op eigen verantwoordelijkheid de minderjarige alle verzorging
toedienen die hij noodzakelijk acht voor de toestand van de minderjarige. Sinds de wet van 22
augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, heeft de minderjarige de mogelijkheid
zelfstandig zijn rechten als patiënt uit te oefenen, inzonderheid het recht tot weigering van een
behandeling, voor zover hij tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan
worden geacht. Indien de minderjarige hiertoe niet in staat wordt geacht, worden zijn rechten
uitgeoefend door een vertegenwoordiger. Voorts bepaalt de wet dat de geneesheer mag
afwijken van de beslissing van de vertegenwoordiger van de patiënt indien de beslissing
levensbedreigend is of de fysieke integriteit van de minderjarige ernstig in het gedrang brengt.
Bijzondere
aandacht
moet
uitgaan
naar
bewegingen
waarvan
de
leer
gezondheidsvoorschriften bevat die ontleend zijn aan de traditionele geneeskunde, dan wel
gebaseerd zijn op de beoefening van een medisch “syncretisme” in navolging van hun
(zogenaamde) levensbeschouwing of godsdienst. De door de leiders van die bewegingen
aanbevolen behandelingen worden aan de buitenwereld voorgesteld als ondersteuning van of
aanvulling op conventionele geneeskundige behandelingen. Net als bij de interne
voorschriften op het vlak van seksueel misbruik moet ook hier de theorie aan de praktijk
worden getoetst en moet worden nagegaan of de interne groepsdruk de aanhangers niet ertoe
aanzet de voorgeschreven behandelingen uit de conventionele geneeskunde te negeren of te
verwerpen.
Zwangerschap, vroege kinderjaren
De sectoren begeleiding van zwangere vrouwen en kinderzorg vormen een doelwit van de
bewegingen die actief zijn op het vlak van welzijn en die behandelingen voorstellen die veelal
geïnspireerd worden door spirituele openbaringen en waarvan de doeltreffendheid niet
bewezen is aan de hand van wetenschappelijke methoden. Aan het merendeel van die
behandelingen moet geen ruchtbaarheid worden gegeven zolang zij toegepast worden op
personen die voldoende op de hoogte zijn van de risico’s die eraan verbonden zijn. Wanneer
het gaat om ongeboren kinderen, pasgeborenen, zuigelingen of jonge kinderen moeten echter
beschermingsmaatregelen kunnen worden genomen in het belang van het kind.

Tweejaarlijks verslag 2005-2006

29

Psychologische problemen
Minderjarigen die geboren worden, leven of schoolgaan in een gesloten gemeenschap die deel
uitmaakt van een sektarische organisatie kunnen psychologische problemen krijgen op grond
van de beleefde gebeurtenissen. Kinderen van wie de ouders, in hun hoedanigheid van lid van
die organisaties buiten gesloten gemeenschappen leven, lopen minder risico dan voornoemde
kinderen, behalve in geval van kinderontvoeringen waarbij een ouder een of meer kinderen
onttrekt aan het gezag van zijn echtgenoot of vroegere echtgenoot om hen in te wijden in een
leer die de andere ouder niet aan zijn kinderen wil opleggen.
Op het stuk van onderwijs lopen de kinderen die schoolgaan in de eigen scholen van de
beweging op zijn minst het risico op een breuk met de buitenwereld, met alle
aanpassingsproblemen van dien. Radicale of door integrisme ingegeven boodschappen van
sommige leraren tijdens godsdienstlessen kunnen verwarring zaaien in de hoofden van jonge
kinderen die inzonderheid opgezadeld zijn met een kunstmatig opgewekt schuldgevoel. Deze
situatie is meestal het gevolg van het gegeven dat de leraar verzwegen heeft dat hij tot een
radicale of integristische religieuze groepering behoort. Het verzwijgen van het lidmaatschap
van dergelijke groepen is eveneens kenmerkend voor bepaalde privéscholen.
Hyperactieve, moeilijk opvoedbare kinderen of kinderen met gedragsstoornissen zijn via hun
vaak ontredderde ouders het “doelwit” van bewegingen die beweren oplossingen te kunnen
aanreiken door behandelingen waarvan, net als voor pasgeborenen, de onschadelijkheid noch
doeltreffendheid bewezen zijn aan de hand van wetenschappelijke methoden.
Kindheksen
Het verschijnsel van de kindheksen is een apart, onrustwekkend fenomeen. Dit fenomeen is
wijdverspreid in enkele Centraal-Afrikaanse landen en blijkt te worden geïmporteerd door de
uit die landen afkomstige gemeenschappen die zich in Europa vestigen. Hoewel het gaat om
een zeldzaam randverschijnsel, is waakzaamheid geboden.
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Bijlage 3:
Huishoudelijk reglement
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers – DOC 51 2551/001
16 juni 2006
Artikel 5 van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum
inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake de
strijd tegen schadelijke sektarische organisaties bepaalt dat het genoemde centrum zijn huishoudelijk
reglement opmaakt binnen twee maanden na zijn installatie.
Dezelfde bepaling schrijft voor dat het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voorgelegd wordt aan
de Kamer van volksvertegenwoordigers.
Bij brief van 13 juni 2006 zendt de voorzitter van het Centrum het huishoudelijk reglement dat de
leden van het Centrum op 12 juni 2006 aangenomen hebben, met het oog op de goedkeuring door de
Kamer van volksvertegenwoordigers.
Deze tekst gaat als bijlage.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
(artikel 5 van de wet van 2 juni 1998)
Afdeling 1
Samenstelling en werking van het Centrum
Art. 1
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties, hierna «het
Centrum» genoemd, bestaat uit acht vaste en acht plaatsvervangende leden die door de Kamer van
volksvertegenwoordigers worden aangewezen.
Art. 2
De voorzitter handelt in naam van het Centrum:
1° hij zit de vergaderingen van het Centrum en van het Bureau voor;
2° hij heeft rechtstreeks gezag over het personeel dat door de minister van Justitie ter beschikking van
het Centrum wordt gesteld. In het kader van de uitoefening van dit gezag, houdt hij toezicht op het
dagelijkse beleid van de dienst – door de wet secretariaat genoemd – van het Centrum dat door zijn
directeur wordt verzekerd;
3° hij vertegenwoordigt het Centrum naar buiten of mandateert desgevallend een lid daartoe.
Art. 3
Wanneer de voorzitter afwezig of verhinderd is, wordt hij vervangen door de plaatsvervangende
voorzitter.
Deze staat de voorzitter bij in de uitvoering van zijn taken.
Art. 4
Het Bureau is samengesteld uit de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter.
Art. 5
Het Bureau vergadert op initiatief van de voorzitter.
Art. 6
Het Bureau:
1° voert de beslissingen van het Centrum uit;
2° onderzoekt de vragen om advies;
3° bepaalt de agenda en de dagorde van de werkzaamheden van het Centrum.
Tijdens de eerstvolgende vergadering brengt het Bureau aan het Centrum verslag uit van zijn
activiteiten.
Bij staking van stemmen in het Bureau, wordt de zaak op de eerstvolgende vergadering voorgelegd.
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Art. 7
De activiteiten van het Centrum zijn gericht op de maximale uitvoering van de opdrachten die aan het
Centrum werden toegewezen door artikel 6, § 1, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van
het Centrum.
Voor de uitvoering van deze opdrachten, wordt het Centrum bijgestaan door de dienst onder de leiding
van de directeur.
Art. 8
Om de twee jaar publiceert het Centrum een verslag overeenkomstig artikel 11 van de wet van 2 juni
1998.
Afdeling 2
Vergaderingen van het Centrum
Art. 9
Het Centrum vergadert tenminste achtmaal per jaar na bijeenroeping door de voorzitter. De voorzitter
roept de leden van het Centrum bijeen als tenminste twee leden dit gezamenlijk vragen, voor zover het
niet gaat om een vast lid en zijn plaatsvervanger.
Art. 10
Behoudens dringende noodzaak worden de bijeenroepingen tenminste een week voor de datum van de
vergadering verstuurd aan de vaste leden en aan de plaatsvervangers.
De vaste leden moeten hun plaatsvervanger op de hoogte brengen van hun afwezigheid.
Wanneer het behandelde onderwerp het vereist, kan het Centrum ook derden uitnodigen voor een
hoorzitting of voor de bespreking van een of meerdere punten van de dagorde.
Art. 11
De bijeenroepingen bevatten de dagorde van de vergadering.
De documenten die betrekking hebben op de te behandelen punten worden als bijlage toegevoegd.
Art. 12
Elk lid van het Centrum kan de inschrijving vragen van een punt op de dagorde van een vergadering
die nog niet is bijeengeroepen. Indien drie andere leden deze vraag ondersteunen, moet het punt op de
dagorde worden ingeschreven; zo niet beslist het Bureau over het gevolg dat aan deze vraag moet
worden gegeven.
Een lid dat wenst dat de dagorde van een reeds bijeengeroepen vergadering wordt aangevuld, moet een
met redenen omkleed verzoek indienen, hetzij door een brief gericht aan de voorzitter vóór de
vergadering, hetzij mondeling bij de aanvang van deze vergadering. Dit punt wordt slechts behandeld
indien de inschrijving wordt goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige leden.
Beslissingen omtrent dit punt kunnen pas in de eerstvolgende vergadering worden genomen, behalve
in gemotiveerde dringende gevallen.
Art. 13
De leden ondertekenen de aanwezigheidslijst.
Art. 14
De vaste leden en de plaatsvervangende leden nemen aan de besprekingen deel. Aan de beslissingen
kunnen slechts de vaste leden en de plaatsvervangende leden deelnemen die een effectief lid
vervangen.
Art. 15
Het Centrum kan slechts beraadslagen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De
beslissingen worden genomen met absolute meerderheid.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of in geval deze verhinderd is, van zijn
plaatsvervanger doorslaggevend.
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Art. 16
Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt; de voorzitter waakt over de redactie ervan. Het
verslag wordt bezorgd aan alle vaste en plaatsvervangende leden en wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan het Centrum tijdens de eerstvolgende vergadering.
Art. 17
De leden van het Centrum, evenals de genodigden, hebben een algemene plicht tot terughoudendheid
in verband met de activiteiten van het Centrum en zijn in het bijzonder gehouden het geheime karakter
van de beraadslagingen te eerbiedigen.
Art. 18
Het Centrum beslist over elk aspect van interne orde dat niet is geregeld in dit reglement.
Afdeling 3
Adviezen en aanbevelingen
Art. 19
Het Centrum brengt adviezen en aanbevelingen uit over het verschijnsel van de schadelijke sektarische
organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties. Het kan dit
doen hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur.
De adviezen en de aanbevelingen van het Centrum zijn gemotiveerd.
Art. 20
Het Bureau onderzoekt de vraag om advies die bij het Centrum wordt ingediend overeenkomstig
artikel 6, §1, 4°, van de wet van 2 juni 1998, van zodra alle noodzakelijke documenten door de
aanvrager worden ingediend. Hij schrijft de vraag om advies op de dagorde van de eerstvolgende
vergadering van het Centrum.
Art. 21
Indien de vraag om advies door het Centrum ontvankelijk wordt verklaard, deelt het Centrum aan de
aanvrager mee dat, behoudens gemotiveerd bezwaar zijnentwege, waarvan het Centrum de relevantie
beoordeelt, het advies zal worden gepubliceerd.
Art. 22
Nadat de vraag om advies door het Centrum aan een onderzoek is onderworpen, bereidt het Bureau de
bespreking van een ontwerp van advies voor en schrijft het in op de dagorde van een volgende
vergadering van het Centrum.
Art. 23
Het advies geeft de verschillende uiteengezette standpunten van de leden weer.
Tijdens de vergadering kan worden beslist dat een welbepaald punt van de bespreking het voorwerp
kan uitmaken van een gemotiveerde nota van een of meerdere leden. Deze moet binnen de acht dagen
aan het Bureau worden overgemaakt en zal anoniem bij het advies worden gevoegd.
Art. 24
De definitieve goedkeuring van het advies vindt plaats tijdens een volgende vergadering.
Art. 25
Het advies wordt bij voorrang aan de aanvrager overgemaakt.
Afdeling 4
Deskundigen
Art. 26
Het Centrum kan overgaan tot de aanwijzing van een deskundige van wie het de taak en de duur van
die taak bepaalt. Die deskundige is onderworpen aan de algemene plicht tot terughoudendheid en aan
het geheim karakter van de beraadslagingen bedoeld in artikel 17.
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Bijlage 4:
Koninklijk besluit "persoonlijke levenssfeer"
13 JULI 2006. - Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 6, § 3, van de wet van 2 juni
1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke
sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen
schadelijke sektarische organisaties
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum
inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel
inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, inzonderheid op artikel 3, § 2;
Gelet op advies 43/2003 van 23 oktober 2003 van de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 november 2005;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 november 2005;
Gelet op advies 39.516/2 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2005, met
toepassing van artikel 84, § 1er, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
- de wet : de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum
inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve Coördinatiecel
inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, gewijzigd bij de wet van 12 april
2004;
- het Centrum : het Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische
organisaties;
- de gegevens : de persoonsgegevens met betrekking tot de overtuiging of activiteiten op
levensbeschouwelijk of godsdienstig gebied zoals bedoeld in artikel 6 van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.
HOOFDSTUK II. - Waarborgen betreffende de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de
gegevens verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 6, § 1,
1° en 3°, van de wet
Art. 2. Alleen de leden van het Centrum, alsook de ambtenaren van niveau A, B en C die lid
zijn van het secretariaat van het Centrum hebben toegang tot de gegevens en mogen ze
verwerken, voor zover die toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van hun opdracht.
De personen die toegang hebben tot de gegevens worden bij naam aangewezen.
Zij ondertekenen een verklaring waarin zij ervan op de hoogte worden gebracht dat zij
onderworpen zijn aan artikel 458 van het Strafwetboek.
De lijst met personen die er toegang tot hebben wordt ter beschikking gehouden van de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Art. 3. De door het Centrum verwerkte gegevens mogen alleen worden meegedeel:
- aan de overheidsinstanties in het kader van hun opdracht van gerechtelijke politie;
- aan de voorzitter van de Administratieve Coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke
sektarische organisaties, opgericht bij artikel 13 van de wet;
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- aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ingeval die
mededeling noodzakelijk is voor de uitoefening van haar opdracht.
Art. 4. De door het Centrum verwerkte gegevens worden bewaard gedurende ten hoogste
dertig jaar te rekenen van het ogenblik waarop zij zijn verzameld.
Art. 5. Het Centrum moet zorgen voor :
- een controle aan de ingang van de ruimten in het Centrum waar gegevens worden verwerkt;
- een controle van het geheugen van de computers waarmee gegevens worden verwerkt;
- een controle op de invoering van gegevens;
- een controle op de beschikbaarheid van de verwerkingen van gegevens;
- een controle op de aanwending van de verwerkingen van gegevens;
- een controle op de mededeling van gegevens;
- een controle op de toegang tot de verwerkingen van gegevens.
HOOFDSTUK III. - Statuut en taken van de aangestelde voor de gegevensbescherming
Art. 6. De aangestelde voor de gegevensbescherming van het Centrum ziet erop toe :
- dat een beveiligingsplan wordt opgesteld overeenkomstig artikel 5 van dit besluit;
- dat de in dit besluit omschreven beveiligingsmaatregelen in acht worden genomen;
- dat alleen de gemachtigde categorieën van personen toegang hebben tot de gegevens;
- dat de personen van het Centrum zich in overeenstemming met het beveiligingsplan
gedragen.
Hij geeft de persoon belast met het dagelijks beheer van het Centrum, op diens verzoek of op
eigen initiatief, raad.
HOOFDSTUK IV. - Verslag van het Centrum aan de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer
Art. 7. Overeenkomstig artikel 6, § 3, tweede lid, van de wet brengt het Centrum jaarlijks op 1
oktober aan de Commissie verslag uit over zijn activiteiten.
In het verslag worden de volgende gegevens gedetailleerd omschreven :
- de verschillende verwerkingen verricht door het Centrum en de doeleinden ervan;
- de categorieën van aangewende gegevens;
- de verschillende duren van bewaring van de gegevens en de verantwoordingen ervan;
- de personen die toegang hebben tot de gegevens;
- de maatregelen die het Centrum heeft genomen om de beveiliging en de vertrouwelijkheid
van de verwerkingen te waarborgen;
- de andere waarborgen betreffende de persoonlijke levenssfeer.
HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen
Art. 8. Dit koninklijk besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad
wordt bekendgemaakt.
Art. 9. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 13 juli 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX
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