
 

 

 

 

IInnffoorrmmaattiiee  

 

Wij beantwoorden al uw vragen over   

schadelijke sektarische organisaties 

in het algemeen, of over een 

beweging in het bijzonder. Voor 

juridische informatie kan u eveneens 

bij ons terecht. Wij verlenen geen 

psychologische bijstand maar kunnen 

u wel doorverwijzen naar 

verenigingen die hierin zijn 

gespecialiseerd. 

 

AAddvviieess  

 

Op vraag van de publieke autoriteiten 

of op eigen initiatief kan het Centrum 

adviezen formuleren of 

aanbevelingen doen over het 

verschijnsel van schadelijke 

sektarische organisaties. Deze 

adviezen en aanbevelingen zijn niet 

bindend. 

 

OOnnddeerrzzooeekk  

 

Wij bestuderen het verschijnsel van 

de schadelijke sektarische 

organisaties in België en hun 

internationale bindingen en 

vertakkingen. 
 

 

 
 

 
 

DDooccuummeennttaattiieecceennttrruumm  

 

Het I.A.C.S.S.O. beschikt over een          

gespecialiseerde bibliotheek. U vindt er:  

encyclopedieën, referentiewerken,     

tijdschriften, rapporten, documentatie-

mappen, video's, … 

 

De bibliotheek is open voor het publiek, 

van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, 

op afspraak. 

 

SStteeuunn  eenn  bbeeggeelleeiiddiinngg  

 

Wij verlenen steun en begeleiding aan     

instellingen, organisaties en verleners van 

juridische bijstand. 
 

 

 

 
 

 

Per post - Ter plaatse: 
Hoogstraat 139 (Bus 19) 

1000 Brussel 

(Het IACSSO bevindt zich op de 3de verdieping) 
 

Telefonisch 
 02/ 504.91.68 (secretariaat) 

 02/ 504.91.73 (bibliotheek) 
 

Via e-mail 
 info@iacsso.be 
 

Internet 
 www.iacsso.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoogstraat, 139 
1000  -  Brussel 
 02/ 504.91.68 
www.iacsso.be 

 

HHOOEE  KKAANN  UU  OONNSS  BBEERREEIIKKEENN  ?? 

 

 

 

WWAATT  ZZIIJJNN  OONNZZEE  OOPPDDRRAACCHHTTEENN  ??  

 



 

 

 
 

 

 

 
 

Het Informatie- en Adviescentrum 

inzake de schadelijke sektarische 

organisaties (I.A.C.S.S.O.) werd 

opgericht door de wet van  

2 juni 1998, gewijzigd door de wet 

van 12 april 2004. 

(Belgisch Staatsblad van 25 

november 1998 en 30 april 2004). 

  

 

Tegelijkertijd werd er eveneens een 

Administratieve Coördinatiecel 

inzake de strijd tegen schadelijke 

sektarische organisaties opgericht. 

 

 

De oprichting is het gevolg van één 

van de aanbevelingen die stonden 

vermeld in het rapport van de 

parlementaire onderzoekscommissie 

sekten voor het oprichten van een 

observatorium van de sekten in 

België. 

 
(Parlementair Onderzoek "met het oog op 

de beleidsvorming  ter bestrijding van de 

onwettige  praktijken van de sekten en van 

de  gevaren ervan voor de samenleving en 

voor het individu, inzonderheid voor de 

minderjarigen”.  

Kamer van Volksvertegenwoordigers, 

sessie 1996-1997) 
 

 

 

 

In de wetgeving wordt een 

schadelijke sektarische organisatie 

als volgt omschreven: 

 

"Elke groepering met een 

levensbeschouwelijk of godsdienstig 

doel, of die zich als dusdanig 

voordoet en die zich in haar      

organisatie of praktijken, overgeeft 

aan schadelijke onwettige 

activiteiten, het individu of de   

samenleving schaadt of de 

menselijke waardigheid aantast. 

 

Het schadelijk karakter van een 

sektarische organisatie wordt 

onderzocht op basis van de 

principes welke zijn vastgelegd in de 

Grondwet, de wetten, de decreten, 

ordonnanties en in de internationale 

verdragen inzake de bescherming 

van de rechten van de mens welke 

door België werden geratificeerd." 
 

 

Meer informatie hierover vindt u in 

onze brochure "Is dat een sekte? " 

Op onze website: 

"Publicaties > brochures".

 

 

 

Het Informatie en adviescentrum 

inzake schadelijke sektarische 

organisaties is een 

ONAFHANKELIJK centrum dat werd 

opgericht bij de Federale 

Overheidsdienst Justitie. 

 

De huidige 16 leden van het 

Centrum werden in juli 2020 

aangewezen door de Kamer, 

waarvan de helft op voordracht 

van de Ministerraad. Het zijn 

erudiete persoonlijkheden uit  

verschillende vakgebieden met 

een uitgesproken, al dan niet 

professionele, interesse voor het 

fenomeen. 

 

De voorzitter (Dhr. Guy Rapaille) 

en de vicevoorzitter (Dhr. Luc 

Willems) werden onder de vaste 

leden gekozen door de kamer. 

 

De leden zetelen voor een 

éénmaal hernieuwbare periode 

van 6 jaar. 

 

Een multidisciplinaire studie-

dienst (waaronder een juridisch 

dienst, secretariaat en 

bibliotheek), sind 16 oktober 

2017 geleid door Mevr. de 

directeur Kerstine Vanderput, 

werd opgericht om de 

opdrachten van het Centrum uit 

te voeren. 

HHOOEE  ZZIIJJNN  WWIIJJ  OONNTTSSTTAAAANN  ??  WWAATT  ZZIIJJNN  SSCCHHAADDEELLIIJJKKEE  

SSEEKK  TTAARRIISSCCHHEE  OORRGGAANNIISSAATTIIEESS  ??  
WWIIEE  ZZIIJJNN  WWIIJJ  ??  


