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Inleiding :
De voornaamste bestaansreden van het Centrum is de noodzaak om de
evolutie van het sektarische verschijnsel op te volgen. Het Centrum kent
sinds zijn oprichting toenemend succes bij publiek, pers en instellingen
en bewijst hiermee de nuttigheid van haar opdracht op lange termijn.
Door de waardering voor het werk van het Centrum werd de wet die aan
de basis lag van zijn ontstaan, al meer dan eens aangehaald als
voorbeeld voor landen die nog niet over een openbaar informatieorgaan
over sektarische ontsporingen beschikten.
Dit heeft de tegenstanders er echter niet van weerhouden het bestaan
van het Centrum aan te vechten. Bepaalde van deze tegenstanders
wenden de mythe van de 'zwarte lijst van gevaarlijke sekten' voor om
het spookbeeld op te roepen van filosofische of religieuze minderheden
die door het bestaan zelf van het Centrum zouden worden
gediscrimineerd. Meestal gaat het om dezelfde mensen die de
aanbeveling
van
de
onderzoekscommissie
om
een
federaal
observatorium voor sekten op te richten, onder tafel probeerden te
vegen.
Anderzijds menen verenigingen die het nut van het Centrum wel
erkennen, dat er soms niet ver genoeg wordt gegaan in de kritiek op de
in opspraak gekomen bewegingen.
Het observeren van een controversieel fenomeen binnen een wettelijk
kader
dat
vereisten
qua
onafhankelijkheid,
objectiviteit
en
onpartijdigheid vastlegt, kan niet op unanieme goedkeuring rekenen. De
kritiek mag niet gesust worden door een toegeeflijke houding die zou
botsen met de plicht tot onpartijdigheid. Zij mag evenmin genegeerd
worden op het gevaar af aan de objectiviteit te verzaken. Door de
onafhankelijkheid van het Centrum kunnen de negatieve reacties evenals
blijken van steun op gelijke voet worden behandeld en dienen als
ijkpunten om het onderzoeksveld af te bakenen.
Het Centrum heeft in de loop van zijn bijna 10-jarig bestaan, op zijn
niveau en met de ter beschikking gestelde middelen, mee ertoe
bijgedragen dat fundamentele vrijheden niet ingeperkt werden door
misbruiken begaan in hun naam. Gesterkt door deze ervaring zal het
I.A.C.S.S.O. zijn informatie- en adviesopdracht ten bate van het
algemeen belang voortzetten.

Henri de Cordes
Voorzitter van het I.A.C.S.S.O.
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1 - Overzicht van de leden op 31 december 2008
VASTE LEDEN

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

De heer Henri de CORDES (F)
Voorzitter; attaché bij de MR-Kamerfractie
(2007); kabinetsmedewerker van minister
Laruelle (2008) (1)

De heer Stéphane CELESTIN (F)
Jurist (2)

De heer Gérard DE CONINCK (F)
Adjunct-docent aan de ULg (3)

De heer Jean-François NANDRIN (F)
Criminoloog (UCL), geaggregeerde (AESS –
ULB) (2)

De heer Charles BERLINER (F)
Doctor in de geneeskunde (4)

Mevrouw Aline GOOSENS (F)
Doctor in de geschiedenis (ULB);
wetenschappelijk medewerkster aan de
Koninklijke Bibliotheek Albert I (2)

De heer Louis-Léon CHRISTIANS (F)
Docent aan de UCL (5)

Mevrouw Florence VANDERSTICHELEN (F)
Directrice van de Studentendienst van de UCL
(6)

De heer Wim VANDEKERCKHOVE (N)
Docent praktische ethiek aan de Ugent;
postdoctoraal onderzoeker FWO (7)
De heer Bruno BULTHE (N)
Procureur des Konings te Brussel (8)
Mevrouw Viviane GEUFFENS (N)
Plaatsvervangend voorzitster; eerste
adviseur bij de commissiedienst van de
Kamer van volksvertegenwoordigers (9)

De heer Johan GOETHALS (N)
Hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid
van de K.U.Leuven (10)

De heer Adelbert DENAUX (N)
Decaan van de faculteit Katholieke Theologie
aan de Universiteit van Tilburg, Nederland;
emeritus hoogleraar aan de faculteit
Theologie KUL (11)

De heer Johan DETRAUX (N)
Onderzoekspsycholoog aan het UPC
K.U.Leuven, campus Kortenberg; Voorzitter
van S.A.S. (Studie- en Adviesgroep Sekten
(12)

1 - Henri de Cordes: benoemd als plaatsvervangend voorzitter door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 april 1999;
benoemd als voorzitter door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
2 – Stéphane Célestin, Jean-François Nandrin en Aline Goossens: benoemd als plaatsvervangende leden door de Kamer van
volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
3 – Gérard De Coninck: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
4 – Charles Berliner: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 april 1999; benoemd als vast lid
door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
5 – Louis-Léon Christians: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 1999; benoemd als vast
lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
6 – Florence Vanderstichelen: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 1999; benoemd als
plaatsvervangend lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
7 – Wim Vandekerckhove: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 1999; benoemd als
plaatsvervangend lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005; benoemd als vast lid door de Kamer van
volksvertegenwoordigers op 15 mei 2008.
8 – Bruno Bulthé: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 april 1999; benoemd als vast lid
door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
9 – Viviane Geuffens: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 april 1999; benoemd als
plaatsvervangend voorzitter door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
10 – Johan Goethals: benoemd als vast lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 april 1999; benoemd als
plaatsvervangend lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005.
11 – Adelbert Denaux: benoemd als voorzitter door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 29 april 1999; benoemd als
plaatsvervangend lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 9 juni 2005; benoemd als vast lid door de Kamer van
volksvertegenwoordigers op 15 februari 2007.
12 – Johan Detraux: benoemd als plaatsvervangend lid door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 15 februari 2007.

8

Tweejaarlijks verslag 2007-2008

2 - Ontslag en aanstelling van leden in de periode
2007 - 2008
Mevrouw Marijke Degrieck heeft op 22 januari 2007 haar ontslag als vast lid
ingediend per e-mail, en is niet vervangen.
Na het ontslag van de heer Jo Detavernier op 11 december 2006 is de heer
Adelbert Denaux vast lid van het Centrum geworden op 21 december 2006.
Als gevolg hiervan is de heer Johan Detraux als plaatvervangend lid benoemd
tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van volkvertegenwoordigers op
15 februari 2007.
Mevrouw Mieke Santens heeft op 9 mei 2008 haar ontslag als vast lid per brief
aangeboden. De heer Wim Vandekerckhove, plaatsvervangend lid, werd
tijdens de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers
van 15 mei 2008 als vast lid aangesteld.

3 - Ledenvergaderingen
In 2007 en 2008 hield het Centrum 13 vergaderingen, naast verschillende
themabijeenkomsten in beperkte werkgroep.

4 - Secretariaat: personeel van het Centrum
Directeur: de heer Eric Brasseur
Om de dagelijkse opdrachten uit te voeren, beschikt het Centrum over een
secretariaat. Dit bestaat uit een directeur en zeven medewerkers (4 van
niveau A, en telkens 1 van de niveaus B, C en D).
De bibliothecaresse die op 1 september 2006 aangeworven werd en de dienst
in augustus 2007 verliet, werd in april 2008 vervangen door een personeelslid
van niveau B na een procedure ingericht door het selectiebureau van de
federale overheid.
Een attaché verliet in april 2008 de studiedienst.
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1 - Documentatiecentrum

De bibliotheek van het Centrum is tegenwoordig bekend bij buitenlandse
academici, die er gebruik van maken.
Het Centrum stelt een bibliotheek open met werken van diverse oorsprong,
met inbegrip van werken uit diverse universitaire disciplines, inclusief over de
godsdienstsociologie, kritische werken, monografieën over de bewegingen,
publicaties ervan, enz… Het is de bedoeling het publiek te helpen in de
zoektocht naar kennis over de bewegingen waarin het zich wenst te verdiepen,
en in het vormen van een eigen mening over deze bewegingen.
Het gaat om meer dan 6000 boeken van en over “cults” en (nieuwe) religieuze
organisaties, in verschillende talen, die soms in een breder kader (in een
juridisch kader of over welzijn bijv.) worden geplaatst. Hun aantal groeit
jaarlijks met meer dan 400 volumes aan (842 voor de periode 2007 – 2008).
Er zijn 48 abonnementen op wetenschappelijke of vulgariserende tijdschriften,
naast ongeveer 400 nummers van diverse bladen over dit thema en een
audiovisuele collectie van meer dan 650 audio- en videocassettes en DVD’s.
De bibliotheek en het documentatiecentrum zijn open voor het publiek op
afspraak elke dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot
17 uur, en indien nodig ook op andere dagen en uren. Zij spelen een centrale
rol bij de informatieopdracht van het Centrum. Het personeel staat de
bezoekers steeds bij in hun opzoekingen.
Tijdens de betrokken periode kreeg het Centrum zowat 370 bezoekers over de
vloer, of een minimum van 1,2 bezoeker per openingsdag (sommige bezoeken
bestonden uit groepen tot 15 personen).
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2 - Studie van het fenomeen

a – Colloquium ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de wet
Op 6 juni 2008 organiseerde het IACSSO ter gelegenheid van de 10de
verjaardag van de wet die aan zijn oorsprong lag, een colloquium in het
federale parlement over de situatie van het fenomeen in België en de
veranderingen die hierin tijdens de laatste tien jaar plaatsvonden. Er werden
feiten uit de praktijk aangehaald, in casu een religieuze beweging die thans
veel opgang maakt en waar steeds meer inlichtingen over worden gevraagd:
de zogenaamde Nieuwe Afrikaanse Pinksterbeweging op het Belgische
grondgebied. Er werd geprobeerd beperkende interpretaties en principiële
stellingnames, die gemeengoed geworden zijn, te overstijgen.
Ook wou het colloquium een gespreksforum zijn tussen de voornaamste
actoren uit de politieke, administratieve en academische wereld, alsook
vertegenwoordigers uit het verenigings- en culturele leven die bij dit thema
betrokken zijn, waarbij ze hun kennis en ervaringen inzake deze religieuze
beleving konden vergelijken. Naast de gespecialiseerde overheidsdiensten en
universitaire deskundigen die met dit onderwerp bezig geweest zijn, heeft het
Centrum in zijn benaderingswijze vertegenwoordigers van organisaties in het
veld betrokken. Het ging om mensen die werken rond asiel, gelijke rechten,
discriminatie, of kinderwelzijn.
Zonder tot een gemeenschappelijk en vast theoretisch standpunt te willen
komen, wou het Centrum met het colloquium in de eerste plaats een mouw
passen aan het gebrek aan open informatie over het onderwerp – of ten
minste de gebrekkige verspreiding ervan, rekening houdend met de
geografische verankering en de manieren waarop de Afrikaanse religieuze
bewegingen zich aan België aanpassen.
Na een inleiding door de heer Herman Van Rompuy (toenmalig
Kamervoorzitter) en de heer Henri de Cordes (voorzitter van het I.A.C.S.S.O.),
verliepen de dagactiviteiten volgens vier richtthema's: de welvaartstheologie,
het statuut van de vrije keuze en de maatschappelijke band, het probleem van
de erkenning, en het gedachtegoed van de 'kindheks'.
Sprekers waren: Pierre-Joseph Laurent (antropoloog, directeur van het
Laboratoire d'anthropologie prospective aan de UCL), Félix Mutombo-Mukendi
(doctor in de theologie, professor aan de Faculteit voor protestantse
godgeleerdheid in Brussel en aan de ULB), Anne-Françoise Genotte en Marcela
Ares (consulterend arts en psychologe verbonden aan de dienst voor
besmettelijke ziekten van het UMC St.-Pieter), Regien Smit (promovenda aan
de Vrije Universiteit Amsterdam), Maïté Maskens (doctoranda in de
antropologie aan het Centre Interdisciplinaire d'Etude des Religions et de la
Laïcité van de ULB), Sarah Demart (doctoranda in de sociologie, Université
Toulouse Le Mirail en UCL), Guy Liagre en Francis Renneboog (voorzitters van
de bestuursraad van de protestants-evangelische eredienst), Filip De Boeck
(professor in de antropologie, coördinator van het Institute for Anthropological
Research in Africa aan de KUL), en Amanda van Eck Duymaer van Twist
(Information and research officer, INFORM, London).
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Na de bijdragen van de rapporteurs Louis-Léon Christians (docent aan de UCL
en Lid van het I.A.C.S.S.O.) en Viviane Geuffens (plaatsvervangend
voorzitster van het I.A.C.S.S.O.), sloot Brigitte Goblet de voordrachtsessie af,
voorzitster van de Administratieve coördinatiecel inzake de strijd tegen
schadelijke sektarische organisaties. Deze cel is bij dezelfde wet opgericht als
het I.A.C.S.S.O., maar heeft niet dezelfde opdrachten.
Door deze ontmoeting aan te pakken vanuit verschillende milieus en actoren,
is men er in geslaagd de complexiteit van het onderwerp te behouden, en de
kwestie van de band met het geld, de macht, het anders zijn en de openbare
gezondheid opnieuw op te rakelen. Op basis van hun klinische ervaring
probeerden diverse sprekers een aantal pistes naar voren te brengen die de
praktijken van de pinksterbeweging trachten te verzoenen met medische
behandelingen.
Tijdens deze ontmoeting werd ook de klemtoon gelegd op de betekenis van de
erkenning van de erediensten in België en de impact van de
erkenningsmodaliteiten op de problematiek van het sektarisme. Men is er ook
in geslaagd de rol te onderkennen van de voornaamste organen van de
erediensten bij de coördinatie van het religieuze gebeuren.
Het statuut en de bescherming van het kind namen eveneens een belangrijke
plaats in de werkzaamheden in. Bij wijze van verwijzing naar het
internationale verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties
(artikelen 14 en 19), werd een deel van de studiedag besteed aan de
'kindheksen'. Men wenste na te gaan in hoeverre, in dit bijzondere voorbeeld,
de praktijken voortvloeiend uit een bepaald geloof (uitdrijvingssessies)
mishandeling kunnen teweegbrengen of rechtvaardigen, of een negatieve
invloed kunnen hebben op de rechten en het welzijn van het kind. Ook werd
de rol onder de loep genomen die een religieuze beweging bij de integratie
van een migrantengemeenschap in de Belgische samenleving kan spelen.
Dit zijn allemaal belangrijke onderwerpen in het nadenken over het religieuze
en zijn ontsporingen.
Het colloquium bevestigde nogmaals hoe belangrijk het is voor het
I.A.C.S.S.O. deel te nemen aan de organisatie, op regelmatige tijdstippen, van
gelijksoortige ontmoetingen met andere thema's die een zelfde sociaalpolitieke relevantie hebben. Daarnaast werd ook een impuls aan nieuwe
samenwerkingsprogramma's gegeven, met als doel -wat het Centrum betrefthet verbeteren van de kwaliteit van de informatie die de bevolking kan worden
aangeboden.
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b – Studie van het fenomeen: internationale dimensie
Sommige vragen gericht aan het Centrum, komen uit het buitenland. Ze
worden gesteld door hulpgroepen voor slachtoffers van sektarisch gedrag,
door overheidsinstanties die zich bezighouden met dit fenomeen en met wie
het I.A.C.S.S.O. contacten heeft gelegd, door gewone burgers, maar ook door
buitenlandse ambassades in ons land. Sinds kort stellen zij vragen over
specifieke groepen –alzo vertrouwend op de deskundigheid van het Centrum–
maar ook over wat gemeenzaam het Belgisch ‘model’ gaan heten is voor de
omgang met het fenomeen.
De contacten met het buitenland blijken ook uit de deelname van leden van
het Centrum en de dienst aan internationale conferenties of colloquia, met
name om er de rol van de Belgische autoriteiten in dit verband voor te stellen,
evenals uit de deelname van buitenlandse autoriteiten aan door het
I.A.C.S.S.O. georganiseerde activiteiten.
Vergaderingen hebben aldus tot doel de Europese samenwerking op dit vlak in
stand te houden, via de uitwisseling van ervaringen en met inachtneming van
de fundamentele rechten van de mens en aanbeveling 1412 (1999) van de
Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in verband met de illegale
activiteiten van sekten.
In deze context organiseerde het I.A.C.S.S.O. in juni 2007 een nieuwe
Europese bijeenkomst waarvan het thema betrekking had op de organisaties
van het maatschappelijk middenveld die de slachtoffers van sektarische
ontsporingen helpen, alsook de relatie van deze organisaties met de overheid.
Het ging om dezelfde deelnemers als in 2003, maar er waren ditmaal ook
Oostenrijkse en Duitse autoriteiten aanwezig. Ook verschillende niet-Europese
waarnemers namen deel.
Aan de tiende verjaardagsviering van het Centrum, cf. supra, namen niet
alleen buitenlandse sprekers deel, maar ook buitenlandse waarnemers.
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Verplaatsingen naar het buitenland:
Als genodigde op de conferentie die te Lviv (Oekraïne) georganiseerd werd
door het Oekraïens instituut voor onderzoek naar totalitaire regimes, heeft de
voorzitter van het Centrum op 16 maart 2007 de Belgische initiatieven
inzake sektarische aangelegenheden voorgesteld, van de parlementaire
onderzoekscommissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers tot de
oprichting van het I.A.C.S.S.O..
De FECRIS (Fédération Européenne des Centres de Recherche et d’Information
sur le Sectarisme) en de werkgroep scientology van de bondsstaat Hamburg
hielden op 28 april 2007 een conferentie te Hamburg met als thema: ‘Sekten
en esoterisme: nieuwe uitdagingen voor het maatschappelijke middenveld in
Europa’. De directeur van het Centrum nam er aan deel.
Op 8 november 2007 organiseerden het ministerie van Cultuur van Slovakije
en het Instituut voor de relaties tussen Kerk en Staat een conferentie te
Bratislava (Sk) over het thema ‘State-Church relations in Europe:
contemporary issues & trends at the beginning of the 21st century’. De
voorzitter van het Centrum heeft er een voordracht gegeven met als titel:
‘Belgian State versus Sectarian Deviations: a Ten Year Commitment to the
Protection of Human Rights’.
Op 24 november 2007 organiseerde INFORM (Information Network on
Religious Movement) uit Groot-Brittannië in de London School of Economics
and Political Science, een studiedag rond ' Adults who grew up in NRMs’, waar
de voorzitter van het Centrum aan deelnam.
Op 11 maart 2008 organiseerde het Europees Forum voor Herstelrecht, in
het kader van een project gefinancierd door de Europese Commissie en in
samenwerking met het International Victimology Institute van de Universiteit
van Tilburg, het Centre for the Study of Terrorism and Political Violence van de
Universiteit van St. Andrews, Victim Support Netherlands en de UCL, een
conferentie met als thema ‘Standards for Victims of Terrorism, Developing
Standards for Assistance to Victims of Terrorism in the EU’, met deelname van
een lid van de dienst. Onder de sprekers waren onder meer de heer Ernst
Hirsch Ballin, minister van Justitie van Nederland, en de heer Kenneth R.
Feinberg, bestuurder van het compensatiefonds voor slachtoffers van (de
aanslagen te New York) 11 september 2001.
Op 12 april 2008, organiseerde de FECRIS te Pisa (Italie) haar jaarlijkse
vergadering, met als thema ‘De verantwoordelijkheid van de Staat voor de
bescherming van burgers tegen destructieve sekten: analyses van huidige en
mogelijk toekomstige modellen', met de deelname van de directeur van het
Centrum. De sprekers waren onder meer mevrouw Catherine Katz, secretarisgeneraal van de MIVILUDES (Fr), de heer André Frédéric, lid van de Kamer
van volksvertegenwoordigers (Be) en de heer Barbro Westerholm, lid van het
Zweeds parlement. Het I.A.C.S.S.O. werd er voorgesteld als model waarop
andere Europese staten zich zouden kunnen baseren.
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Op 16 april 2008 organiseerden INFORM en het CESNUR (Centro Studi sulle
Nuove Religioni) te Londen (GB) een internationale conferentie rond het thema
Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious
Movements and the New Spirituality. Tijdens de plenaire sessie ‘Governments
and Cults’ heeft de directeur van het Centrum het Belgisch beleid uit de
doeken gedaan op het vlak van sektarische ontsporingen, en de wettelijke
opdrachten van het Centrum toegelicht. De heer Denaux, vast lid en voormalig
voorzitter van het Centrum, was ook aanwezig.
Op 26 juni 2008 organiseerde de ICSA (International Cultic Studies
Association) haar jaarlijkse colloquium te Philadelphia (Pa, VS). De voorzitter
van het Centrum was als panellid bij een debat over juridische kwesties
uitgenodigd.
Op 4 september 2008 organiseerden de bondsstaat Hamburg (Duitsland) en
mevrouw Ursula Caberta, leidinggevende van de Arbeitsgruppe Scientology
(Behörde für Inneres, Hamburg), een conferentie over de recente
ontwikkelingen binnen Scientology in de Verenigde Staten. De directeur van
het Centrum en een lid van de dienst woonden deze conferentie bij.
Op 22 november 2008 organiseerde INFORM te Londen (GB) zijn
winterseminarie over het thema ‘ Prophecy and New Religious Movements’. De
voorzitter van het Centrum woonde deze vergadering bij.
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c – Een bijzondere casestudy : 2012
Bij de informatieopdracht van het I.A.C.S.S.O. wordt bijzondere aandacht
besteed aan de rechten van eenieder, inclusief ieders welzijn in het algemeen.
In deze context wenst het Centrum aan de studie van het extreme
gedachtegoed nog meer aandacht te schenken. Als voorbeeld wordt hieronder
een zeer merkwaardige interpretatie van een Mayakalender besproken.
Voorbeeld: Een fait divers in Missouri 1 (VS) dit jaar: een man wordt
beschuldigd van de diefstal van 22 kilo springstof. Volgens de rechtbank
“bereidde” hij het einde van de wereld voor, voorspeld voor 2012. 2 Dit is een
teken aan de wand voor de wijze waarop sommigen het jaar 2012 ernstig
nemen. Hieruit blijkt hoezeer deze angstwekkende theorie weerklank vindt en
tot op zijn minst onrustwekkende daden kan aanzetten. Een toeziend oog op
deze schimmige eschatologie is geboden.
Grondslag: Het geloof als zou op 21 december 2012 het einde der tijden
aanbreken, is gebaseerd op een ‘originele’ interpretatie van de cyclische
Mayakalender. Een van deze cyclussen loopt ten einde op deze datum. Deze
kalender was bij de Maya’s echter lang voor de komst van de Spaanse
invallers in onbruik geraakt, en het is maar dankzij westerse wetenschappers
dat hij door bepaalde kringen herontdekt is. Sommige Zuid-Amerikanen
noemen het ‘een uitvinding van de gringo’s’. Bovendien was er in het origineel
sprake van het einde van een wereld, niet van de wereld, zoals sommigen nu
beweren. In 2012 zal er zich een bijzonder astronomisch fenomeen
voltrekken: in juni zal er een Venusovergang plaatsvinden, een van op aarde
zichtbare passage van Venus over het zonoppervlak. De zeldzaamheid van dit
verschijnsel versterkt in bepaalde geesten het idee dat 2012 vast en zeker een
sleuteljaar is. Maar anderen vinden deze overgang de geknipte gelegenheid
om in ware ‘Heavens Gate’-stijl, een “ufo”-groep, de planeet te verlaten.
Tijdens de doortocht van de Hale-Bopp komeet pleegden deze figuren
zelfmoord om aan boord van het ruimteschip te geraken dat zogezegd achter
de komeet schuilging. Volgens andere profeten heeft Venus er helemaal niets
mee te maken, maar zou het om Nibiru gaan, de (nog niet ontdekte) 10e
planeet van het zonnestelsel, die in 2012 gevaarlijk dicht bij de aarde zou
komen en aldus een reeks calamiteiten zou veroorzaken. Van deze planeet
zouden ook de ‘Annukakis’ afkomstig zijn, buitenaardse godheden die aan de
grondslag liggen van het menselijke ras. Het bestaan van deze planeet en de
Annukaki’s zijn ontsproten aan het brein van een Rus die zich voordoet als
historicus, maar wiens pseudowetenschappelijke theorieën op weinig interesse
vanuit de wetenschappelijke wereld konden rekenen… Astronomische
verschijnselen kunnen beslist tot onverwachte interpretaties leiden. Als klap
op de vuurpijl zou er in 2012 een omkering van de aardse magnetische polen
plaatsvinden, met een omkering van de rotatie van de planeet en talrijke
catastrofes tot gevolg. Dit idee is grotendeels door onder meer experts in
ruimtebiologie ontkracht. Ze leggen uit dat dergelijke omkeringen gemiddeld
om de 400.000 jaar plaatsvinden, maar dat dit geleidelijk gebeurt en zonder
cataclysmen zoals sommige aanhangers van de complottheorie beweren. Hoe
het ook zij, de volgende omkering is niet voor 2012 gepland.

1

Zie de St. Louis Post Dispatch van 31 januari 2009.
Robert Patrick & Jessica Bock, “St. Charles County man charged with stealing explosives for ‘end of the world’”,
31.01.2009, on www.STLtoday.com
2
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Verspreiding: de new age-beweging (een veelgelaagde vorm van
spiritualiteit) heeft dit geloof overgenomen en overal in de wereld via zijn
diverse groepen en netwerken verspreid. 10% van de vragen gericht aan het
I.A.C.S.S.O. in 2007-2008 gingen over groepen van het new age-type. Jaar na
jaar neemt het aantal vragen toe, wat de groeiende interesse voor ‘2012’
aantoont. Ook andere vormen van spiritualiteit en tradities kunnen misbruikt
worden voor de verspreiding van dit geloof. Hindoeïsme is er het slachtoffer
van, wanneer bepaalde spirituele gidsen hierop een beroep doen, ook
sjamanisme, waar bepaalde stages de aandacht vestigen op de nakende
gebeurtenissen van 2012. Verschillende media maken hier ook gewag van.
Ook in de pers en in de filmwereld is het een onderwerp; boeken en
internetsites rijzen als paddenstoelen uit de grond. Zo komt in november 2009
de film ‘2012’ uit, 'het heroïsche gevecht van een groep (uiteraard raciaal
gemengde Amerikaanse) overlevers van een planetaire apocalyps… » 3 . En er
hoort natuurlijk een marketingstrategie bij. De promotie van de film gebeurt
o.a. via een pseudowetenschappelijke internetsite: ‘Institute for Human
continuity’, die zo aan de verspreiding van 2012 als concept voor het einde
van de wereld meewerkt.
Algemene interpretatie: de meerderheid van de groepen die onze aandacht
trekken, voert het einde van een wereld ten tonele als een beloftevolle
overgang naar een andere cyclus, en niet het einde van de wereld als
eindbestemming voor een intussen uitgeroeid mensdom. Gelukkig is voor de
meeste van deze groepen 2012 slechts het begin van een nieuw tijdperk, een
deur naar meer ‘solidariteit, liefde en bewustzijn’.
Risicogroepen: Een minderheid van de bewegingen ziet 21 december 2012
als het einde van de wereld, de apocalyps, de dag van het oordeel, die
hoogstens een klein aantal mensen zal overleven, en in het slechtste geval de
vernietiging van elke levensvorm zal betekenen. Zo zijn er de woorden die
aankondigen dat het jaar 2012 ‘het verbindingspunt tussen twee verschillende
tijdperken zal zijn. De dood, misschien op een ongekende schaal, zal deel
uitmaken van deze overgang.' Het zal in ieder geval, ‘een nieuwe era zijn,
zoals elke geboorte gedrenkt in bloed, lijden maar ook in hoop en beloftes'. 4
Dit soort boodschappen wordt toegeschreven aan Ashtar Sheran, een
veronderstelde buitenaardse entiteit. Die boodschappen zouden in de jaren '50
door een zekere G. Van Tassell 'ontvangen' zijn. Andere personen beweerden
hierna eveneens boodschappen van Ashtar Sheran ontvangen te hebben. En
vandaag ook nog. Er is geen tekort aan deze ‘boodschappers’, of het via een
medium uit de buurt van Charleroi is, het Belgisch Centrum ter Verspreiding
der Onderrichtingen van Ashtar Sheran, of een van de talrijke ‘kanalen’ 5 die
over heel de wereld worden geopenbaard. Sommige van de bewegingen die in
het kielzog van deze mediums meedrijven, hebben het over chiliasme,
anderen spreken over de Apocalyps en catastrofes 6 . Zo sprak Ashtar Sheran in
december 2002 volgens één van zijn vermeende mediums: ‘(…) Voor de
omkering der polen, zal de gebeurtenis zich voltrekken die wij de Uittocht
hebben genoemd, en die zal geschieden met een massale inscheping;
3

Regisseur : Roland Emmerich –
Lawrence E.Joseph, Apocalypse
in ‘La fin du monde en 2012 ?’ in
5
‘channels’
6
Shepard Leslie, Encyclopedia of
4

website : www.whowillsurvive2012.com
2012: une enquête scientifique sur des catastrophes annoncées, 2007, aangehaald
‘Le Monde des religions, nov.-dec. 2007.’
Occultism & Parapsychology, 1984, Detroit, p. 94.
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wij zullen in uw Hemelen aankomen en zullen hen die klaar zullen zijn met ons
laten meereizen (...) Weest klaar om te vertrekken, of gij zult achterblijven
om de veranderingen van de werkelijke aarde aan den lijve ondervinden, en
het zou wel eens zeer traumatiserend kunnen worden.
(…) De
gewaarwordingen die gij zult ondergaan zijn schier gelijk aan de staat waarin
gij verkeert telkenmale gij het op handen zijnde vertrek van uw stoffelijk
lichaam doorheen een proces van natuurlijke dood voelt naderen’ 7 ; en in juni
2003: ‘(…) zij die zullen blijven zullen de volle kracht der omwentelingen
ondergaan, het is te zeggen de hevige troebelen en de cataclysmen…’ 8 Hier
hoeft geen vergezochte interpretatie, de woorden spreken voor zichzelf.
Binnen dit bijzondere paradigma kunnen we nog het dramatische einde van
leden van de Zonnetempel in herinnering brengen, die zoals bekend ‘in
overgang naar Sirius waren’.
Belgische interpretaties: Zoals elders beschouwt het merendeel van de
groepen in België 21 december 2012 als het scharniermoment waarop de
aarde een nieuw en beloftevol tijdperk tegemoet treedt. Toch heeft een klein
gedeelte van deze groepen de neiging om te radicaliseren, en moeten hun
uitspraken aandachtig worden bekeken. Zo is er de volgende boodschap: ‘Ik
heb een overlevingsgroep opgericht en we zullen alles in het werk stellen om
het Mensdom te redden, wij zullen in Afrika bunkers bouwen en al onze
moderne kennis er veiligstellen voor het nageslacht’ 9 . Met dergelijke
doelstellingen kan worden gevreesd dat sommige richtlijnen degenen die ze
zouden toepassen schade zouden toebrengen. Sommigen sporen inderdaad
aan tot het afschuimen van kustgebieden, piraterij, verduistering, tot het in
beslag nemen van banken, benzinestations, enz.,…

7
www.erenouvelle.com/doss2012evac.php 22/01/2007 (erenouvelle.com van een zekere Olivier Flipo, Fransman),
vertaling van www.divinecosmos.com/index.php?option=comcontent&task=view&id=29&Itemid=30 source originale.
8
www.erenouvelle.com/newsasce.php.
9
“(…) ik heb een overlevingsgroep gesticht en wij gaan alles doen om de mensheid te laten bestaan (…); wij gaan
bunkers bouwen in Afrika en daar alles over onze huidige kennis bewaren voor het nageslacht (…)” in De laatste
show, TV één, 26/03/2008.
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d - Jongeren en sektarische praktijken
Het Centrum heeft in 2008 een grondig onderzoek afgesloten van de
sektarische ontsporingen die minderjarigen kunnen treffen. Dit dossier stelt de
risico’s voor waaraan minderjarigen kunnen worden blootgesteld. Dit
onderzoek is bedoeld voor de betrokken autoriteiten en de mensen die
beroepshalve met opvoeding en met kinderen bezig zijn.
Het moet ouders en professionele opvoeders bijstaan bij het herkennen van
risicosituaties waarin de jongere zich kan bevinden. Het internationale verdrag
inzake de rechten van het kind uit 1989 dient als leidraad.
Omdat ze zich nog volop in een structureringsfase bevinden, kunnen de
jongelui kneedbaarder zijn en minder kritisch ten overstaan van arglistige of
zelfs extreme betogen die soms als een sirenenzang weerklinken. Hun inzet
zal het imago en de duurzaamheid van de beweging ten bate zijn.
De familiale banden komen dikwijls onder druk te staan. Relationele
dynamiek kan verstoord geraken. Er zijn verschillende gevallen: gedwongen
breuken, zelfs ontvoeringen; twisten over de opvoeding, over het gezag over
de kinderen; het uit de ouderlijke rol vallen, patroonverwarring, enz.
Het maatschappelijke, geestelijke en morele welzijn van de jongelui wordt
dikwijls verwaarloosd. De wereld buiten de beweging wordt als slecht
voorgesteld, in een volledige zwart-witstelling. De aldus aangeleerde kennis
kan door eschatologische theorieën worden aangescherpt en voor verwarring
zorgen, wat zich onder meer uit in marginalisatie. Hun interpretatie van de
buitenwereld is bevooroordeeld, en, als ze uit de beweging stappen, zullen ze
zeer ontredderd zijn in een wereld die vijandig lijkt. Hier komt soms ook nog
de vrees voor wraakacties bij.
Geweldplegingen tegen jongelui krijgen een andere dimensie in een
sektarische context. Bepaalde ideologische en structurele eigenaardigheden
van de sektarische bewegingen kunnen bijvoorbeeld onder het mom van
doctrine of opvoeding geweldplegingen in de hand werken. Zo kan inmenging
in het seksleven van een jongmens een andere vorm van geweld zijn, wanneer
er dwang, toezicht en het ontbreken van keuzevrijheid in het spel zijn. Om
nog te zwijgen van pedofiele handelingen, aangemoedigd door de doctrine of
gepleegd door enkele perverse aanhangers, die soms binnen de beweging
worden gehouden en de ondergane vernedering nog versterken.
De gezondheid is eveneens een domein waar de sektarische bewegingen zich
gretig op storten om leden te werven. Met hoogdravende beloftes van
genezing worden niet-erkende therapieën gebruikt, met daarbij het beste en
het slechtste. Ook de sleutelmomenten in het leven zoals de zwangerschap, de
geboorte en het zuigelingenschap zijn periodes in het leven waarin eventuele
prooien makkelijk kunnen worden gevangen. Nochtans moeten er voor een
goede ontwikkeling van het jonge kind optimale omstandigheden zijn. Het kind
moet op tijd en op evenwichtige wijze eten en aangepaste verzorging krijgen.
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De opleiding die binnen bepaalde bewegingen wordt gegeven, maakt een
parodie van wetenschap en vooruitgang, en is misleidend. Ze bekritiseren het
onderwijs en trachten hun visie op de dingen op te leggen, door bijdragen te
leveren aan het conferentiecircuit of door middel van leerkrachten of leerlingen
die hun zaak aanhangen. Grenzen worden overschreden wanneer een
religieuze stelling als het intelligent design voorgesteld wordt als een
wetenschappelijke theorie. Geloofsovertuigingen nemen dan de plaats in van
wetenschappelijke feiten en worden ongepast aangewend. Onder meer
thuisonderwijs geeft deze bewegingen de vrije hand.
Rust en ontspanning zijn in heel veel bewegingen niet aangepast.
Slaapontbering, naarstige bekeringsijver, eindeloze initiatiesessies, het
terugschroeven van noodzakelijke speeltijd, enz., dragen allemaal bitter
weinig bij tot een voorspoedige ontplooiing.
De betreffende bewegingen cirkelen rond scholen en jeugdhuizen op zoek naar
jonge mensen om van hun eventuele zwakheden of problemen gebruik te
maken. Ook de verhouding meester / leerling in sommige gevechtsporten kan
tot ontsporingen leiden, alhoewel dit niet vaak voorkomt. Bovendien hebben
deze groepen het voordeel van een voor iedereen en overal toegankelijk
internet begrepen: het is een paradijs waar de jeugd zich in alle argeloosheid
blootgeeft.
Hiertegenover blijft een kritische geest het beste wapen om informatie
afkomstig van of over de groep te beoordelen. Het gezin, de klas, de
jeugdbeweging zijn allemaal plekken waar een kritische geest kan worden
ontwikkeld en aangemoedigd.
In het dossier van het Centrum worden verschillende voorbeelden gegeven
over hoe het onderwerp in de klas te berde kan worden gebracht. Er worden
voorstellen gedaan over hoe jonge mensen bepaalde aanbiedingen met de
nodige aandacht en afstand kunnen beoordelen en veilig en in alle vertrouwen
met het internet kunnen leren omgaan. Er worden ook ijkpunten aangereikt
om bekeringssignalen te ontcijferen en om een naaste bij te staan die een
sektarische beweging zou hebben vervoegd.
Ten slotte is er een bijlage over creationisme en wordt er ook verwezen naar
de folders ‘Is dit een sekte ?’ en ‘Sektarische ontsporingen inzake gezondheid’.
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3 - Voorlichting van het publiek
a - Ontwikkelingen
Het verslag van de parlementaire werkgroep belast met de opvolging van de
aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie “sekten” (DOC 51
2357/001 p.49) raadt aan om de slagkracht van het I.A.C.S.S.O. te vergroten
door proactieve stappen naar de jeugd en gezondheidswerkers te zetten, maar
ook naar openbare diensten, inzonderheid op het lokale niveau. In die geest
heeft het Centrum een dossier opgesteld over de sektarische ontsporingen en
minderjarigen (zie punt 2.d hierboven).
Om ondernemingen de mogelijkheid te bieden de
markt voor
beroepsopleidingen beter te controleren, werd in het verslag voorgesteld om
het I.A.C.S.S.O. in samenwerking met het Verbond van Belgische
Ondernemingen te belasten met een informatieopdracht ten behoeve van
ondernemingen. Die doelstelling heeft een concrete vorm aangenomen door
de ontwikkeling van contacten met het bedrijfsleven, en het geven van een
presentatie aan vertegenwoordigers van bedrijven.
Maar bovenal blijft de dienst telefoontjes, brieven en e-mails beantwoorden op
dagelijkse basis. Personen die om een persoonlijk onderhoud verzoeken om
bijvoorbeeld meer te vernemen aangaande hun rechten en plichten, worden
ontvangen.
Deze uitwisselingen beantwoorden aan de wettelijke opdracht, maar zorgen
tevens voor een beter begrip van de verwachtingen van het publiek, de
onderwerpen en groepen die onrust wekken – terecht of niet – of die
eenvoudigweg interesse opwekken.
Het Centrum antwoordt via persoonlijke mails, met, indien gewenst,
informatienota’s over de beoogde bewegingen. Het geeft ook inlichtingen over
relevante juridische teksten of verwijst naar de bevoegde persoon.
Ten slotte bezoeken scholieren het Centrum, en gaan personeelsleden of leden
van het Centrum naar de scholen om – op aanvraag – presentaties te geven
over het gevraagde onderwerp.
b - Analyse van de informatie
De verschillende stappen bij het bestuderen van het verschijnsel of een groep
vereisen dat de relevantie van de bronnen of de informatie en de gebruikte
methode voor het aanwenden of interpreteren van die bronnen worden
geëvalueerd, alvorens informatie hierover bekend gemaakt wordt. De
informatie wordt onderworpen aan kritiek en getoetst aan andere bronnen van
verschillende milieus en verschillende auteurs of van universiteiten uit landen
waar dit onderwerp anders wordt behandeld. Dit alles valt onder de historische
kritiek of, in dit geval, de kritische analyse van informatie.
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Heel belangrijk is het gezag van de bron. Er moet worden gekeken naar de
waarde van de inhoud van de boodschap door de bekwaamheid van de
bronnen en de juistheid van de gemelde feiten na te gaan.
Het bestudeerde verschijnsel zelf evolueert naargelang de tijd vordert, vooral
omdat de behandelde organisaties dikwijls pas ontstaan zijn, hun praktijken
nog niet altijd duidelijk zijn en de leden van de groepen vaak uittreden of van
beweging veranderen. De dienst analyseert hun doel, structuur, samenstelling
en interactie op een welbepaald tijdstip. Het geeft met andere woorden een
stand van zaken.
De grens van het onderwerp wordt hoofdzakelijk bepaald door de geografische
en institutionele context van België, hoewel de internationale banden voor een
verruiming zorgen en het onderzoek verrijken. Het Centrum beantwoordt
vragen uit het buitenland wanneer dat onderwerp reeds is onderzocht of de
aanvragen verband houden met België. Praktische redenen van
beschikbaarheid bepalen deze keuze. Om dezelfde reden heeft het Centrum
een chronologisch kader bepaald: het bestudeert de bestaande groepen, niet
de geschiedenis van verdwenen groepen. De wet bepaalt bovendien dat de
informatie die het Centrum op vraag van het publiek verstrekt, niet mag
worden voorgesteld in de vorm van lijsten of systematische overzichten van
schadelijke sektarische organisaties.
Ten slotte is het onderzoek in de praktijk beperkt door de gekozen middelen:
enerzijds het exclusief gebruik van open bronnen (niet-vertrouwelijke of
geclassificeerde bronnen) voor de antwoorden aan burgers, en anderzijds het
uitsluitend verstrekken van informatie over de bewegingen of het verschijnsel
zelf, maar niet over individuen.
Zo krijgt het publiek informatie die het volledig kan gebruiken, die kan worden
geciteerd, met vermelding van de bron, de auteur, de uitgever, de datum van
publicatie of alle zaken die kunnen dienen als referentie en ter controle van de
informatie en de geciteerde bronnen. Dit is een waarborg voor
betrouwbaarheid en, op termijn, voor het praktisch gemak.
In de antwoorden op de vragen verzoekt het Centrum, naargelang het geval,
de informatieaanvrager om de informatie in zijn bezit die zou weerleggen wat
in het antwoord wordt gesteld, mee te delen, en de referenties van die
informatie te vermelden. Het algemene doel is het verschaffen van
gecontroleerde of controleerbare informatie.
Trouwens, sinds 2006 bouwt het I.A.C.S.S.O. zijn relaties met de Duitstalige
wereld uit, met name via folders of nota's in het Duits, met het oog op de
Duitstalige Gemeenschap van België. Het Duitstalige publiek, alsmede het
Nederlands-, Frans- en Engelstalige publiek kan in de eigen taal worden
ontvangen in het Centrum door leden van de raad van bestuur en de dienst.
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c - Statistische gegevens
De vragen die aan het Centrum worden gericht zijn afkomstig van instellingen
uit het maatschappelijk middenveld, van overheden, de pers, het onderwijs en
vooral van gewone burgers. Daarbij valt op dat de realiteit van het publiek
heel ver lijkt te staan van die in de media, waarin slechts enkele groepen aan
bod komen. De meeste mensen doen een beroep op het Centrum, maar
dienen geen klacht in, omdat het heel moeilijk is om in te gaan tegen een
familielid - ook al is het om hem of haar te helpen - dat tot een groep is
toegetreden. Soms gaat het om ouders die vrezen dat zij hun kind zullen
verliezen door klacht in te dienen. Voor anderen, voormalige volgelingen die
zelf jaren in de beweging hebben gesleten, zou het indienen van een klacht
neerkomen op het verraden van een oude liefde. Anderen ten slotte, zijn
beschaamd of bang voor wraakacties...
Het aantal rechtstreekse aanvragers is gestabiliseerd op ongeveer 750 per
jaar. Het aantal bezoekers van de website van het I.A.C.S.S.O. neemt elk jaar
toe. De twee websites van het Centrum (Nederlandstalig en Franstalig) werden
in 2003 4972 keer bezocht, 19.535 keer in 2004, 49.886 keer in 2005, 68.570
keer in 2006, 76.198 keer in 2007 en 84.185 in 2008. Alle jaren in acht
genomen, werd het activiteitenverslag 21.205 keer per jaar geraadpleegd.
Aan de andere kant is het aantal bezoekers dat zich naar het Centrum heeft
begeven om kennis te maken met de dienst of in eigen persoon de werken en
documenten te consulteren aanzienlijk gestegen – en dan vooral degenen die
inlichtingen inzake juridische aspecten zochten of aangaande hun rechten en
plichten. In 2009 is er een tweede jurist bijgekomen om de juridische dienst
en de studiedienst te versterken.
78,14% van de aanvragen komen van het brede publiek, d.w.z.
privépersonen, pers en studenten, leden van bewegingen, leiders incluis,
advocaten, verenigingen uit het maatschappelijke middenveld, leerkrachten,
leden van verenigingen die in het veld actief zijn op het stuk van
slachtofferhulp. Bij deze vragen komen 59,14% van privépersonen, 8,15%
van de pers en 10,85% van studenten.

26

Tweejaarlijks verslag 2007-2008

Publiek

Categorieën van aanvragers

PUBLIEK

Totale aantal aanvragen : jaren 2007‐2008

Pers
Studenten / Onderwijs

8,15 %
10,85 %

19,54 %
8,61 %

59,14 %
Autoriteiten

Publiek

8,61 %

15,89 %
21,86 %

Politiediensten

AUTORITEITEN
Gemeenten / ocmw

47,35 %

Justitie
78,14 %

Kamer / Senaat /
Parlementsleden
Andere /
Gemeenschappen ‐
Gewesten / FOD…

21,86 % van de vragen komen van de overheid: politie (47.35 %), justitie
(19.54 %), gemeenten en ocmw’s (8.61 %), parlementsleden (8.61 %),
andere (15.89 %). Het aandeel van de vragen van de verschillende federale of
gedecentraliseerde overheidsorganen stijgt voortdurend: 11,7 % in 20032004, 18,8 % in 2005-2006 en 21,86 % in 2007-2008.
Het belang dat de overheid aan het verschijnsel van schadelijke sektarische
organisaties en aan de dienstverlening van het Centrum hecht, blijkt uit de
praktijk. Een deel van de vragen van de politiediensten komt eigenlijk van
kantschriften van magistraten, die ten slotte bij het I.A.C.S.S.O.
terechtkomen. 67 % van het totale aantal vragen van de overheid is van de
federale politie en justitie afkomstig.
De vragen van de Belgische overheid aan het I.A.C.S.S.O. - en de antwoorden
daarop – leiden steeds vaker tot procedures die beogen toegang te krijgen tot
bestuursdocumenten (wet op de openbaarheid van bestuursdocumenten).
Deze vragen worden door een of andere betrokken groep aan de overheid
toegezonden. Tot op heden heeft dit de wettelijke opdracht van het Centrum
niet kunnen dwarsbomen.
Van alle vragen die aan het Centrum gericht waren, ging 14,74 % over het
sektarische verschijnsel in het algemeen, het voorkomen ervan of juridische
aspecten, 3,1 % over het I.A.C.S.S.O. zelf, en 3,67 % was ‘buiten onderwerp’,
d.w.z. zonder verband met filosofisch-religieuze kwesties, of onbepaald. De
overige vragen (78,45 %) betroffen dus groepen of bewegingen.
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De hieronder afgedrukte tabel geeft toelichting bij de vragen van het publiek,
gerangschikt per groep en volgens de categorieën van vraagstellers. Het is
interessant om vast te stellen dat de vragen van de overheden in het
algemeen die van het brede publiek volgen, zij het in mindere aantallen. Het
blijkt dat ze relatief gelijklopend zijn, met uitzondering van de bezorgdheid
van het publiek betreffende therapeutische ontsporingen. Ook interessant om
op te merken is de interesse van de media voor bepaalde groepen. Deze
interesse lijkt op het eerste zicht minder gelijklopend met die van het publiek.

%

16

Rangschikking van de aanvragen ivm de groeperingen procentueel
volgens het type van aanvrager
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protestantisme
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14,376
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Studenten

0,723
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0,995
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Autoriteiten
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2,622
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7,505

0,181

0,452

1,537

0,723

0,542

0,181

0,542

1,356

1,085

2,622

1,447

5,425
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4. Adviesbevoegdheid
a - Sahaja Yoga: stand van de procedure
29 februari 2008 - De rechtbank van eerste aanleg heeft een vonnis ten
gronde geveld waarin de vordering van vzw Sahaja Yoga België ontvankelijk
en gegrond wordt verklaard. De Belgische Staat wordt, onder verbeurte van
een dwangsom, veroordeeld tot vermelding in het advies van 7 maart 2005
dat de rechtbank heeft geoordeeld dat het advies niet was voorbereid met de
nodige waakzaamheid en fair-play en dat het onvoldoende gemotiveerd was.
De integrale versie van het vonnis moet worden vermeld op de website van
het I.A.C.S.S.O. Voornoemd vonnis dient ook te worden gepubliceerd in De
Standaard, Le Soir evenals in het volgende activiteitenverslag van het
I.A.C.S.S.O. Daarenboven dient elk individu die het activiteitenrapport 20032004 heeft ontvangen, alsook elk individu die sinds het ontstaan van het
I.A.C.S.S.O. een vraag tot informatie heeft gesteld aangaande de vzw Sahaja
Yoga België een kopie van het vonnis te krijgen.
Dit vonnis werd echter niet betekend en uitgevoerd gelet op het hoger beroep
van de Belgische Staat.
31 maart 2008 - De Belgische Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen
het vonnis van 29 februari 2008. De laatste conclusies moesten uiterlijk op 9
maart 2008 worden neegelegd.
Het hof van beroep heeft de zaak vastgesteld voor pleidooien op 18 oktober
2010.
b - Vraag om advies TM
Op 12 juni 2008 vroeg het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe het
Centrum om advies, aangaande de activiteiten van de Stichting Maharishi
Global Financing Research, nadat er een bouwaanvraag van deze beweging
was binnengekomen.
In juni 2008 zijn de leden van het Centrum gestart met het bestuderen van de
informatie die het Centrum sinds zijn ontstaan over de Transcendente
Meditatie beweging heeft vergaard, meer in het bijzonder de informatie die het
van de beweging sinds een aantal jaren heeft gekregen.
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VOORUITZICHTEN

In de komende jaren zal het Centrum verder worden uitgebouwd. De
samenwerking met de academische en professionele wereld (onderwijs,
bedrijven, enz.) zal worden opgedreven en internationale uitwisselingen zullen
worden ondersteund.
De terbeschikkingstelling van documentatie aan bezoekers van het Centrum
houdt in dat ook sympathisanten, leden of vertegenwoordigers van de
bestudeerde bewegingen hiertoe toegang krijgen, zonder dat ze zich echter als
dusdanig moeten kenbaar maken. De adviesprocedures leiden er bovendien
toe dat het Centrum de vertegenwoordigers van de door de aanvragen
geviseerde groepen ontmoet. Naar aanleiding van de uitwerking van openbare
documenten - bijvoorbeeld brochures of folders – wordt voor de publicatie van
gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.
Voor de uitvoering van de wettelijke taken van het Centrum blijven deze
contacten nuttig, en zelfs noodzakelijk.
Binnen het wettelijk kader van onafhankelijkheid, objectiviteit en
onpartijdigheid zal het Centrum deze uitwisselingen voortzetten. Deze
specifieke aanpak van het fenomeen, die voor een beter begrip van de inzet
zorgt, zal een aanvulling vormen van de belangrijkste actiemiddelen van het
Centrum.
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