
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Hoe omgaan met familie 

van geradicaliseerde personen?” 
 

Donderdag, 24 november 2016  
Huis der Parlementsleden, Brussel 

Voor de familie van zelfmoordterroristen en geradicaliseerde Syriëstrijders is de toekomst veelal donker, uitzicht-
loos. Waar kunnen zij met hun verdriet naar toe, wie wil er nog met hen spreken en hoe?  

De politie? Zij ziet ze als medeplichtigen, eventueel als mogelijke informatiebronnen, zelden als slachtoffers.  
Daarom willen we in deze studievoormiddag even pijlen naar het fenomeen radicalisering en zijn evolutie, maar 
vooral nagaan wat de families zelf ervaren en wensen vanwege de overheid om dit dan met de lokale  
veldwerkers van gemeenten en politie en met de lokale overheid met als doel de reeds beschikbare middelen te 
evalueren en te bespreken om hieruit lessen te trekken voor de toekomst. 

PROGRAMMA  

Dagvoorzitter: Prof. dr. Els Enhus, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel 

08u15:  Onthaal van de deelnemers 

08u40: Inleiding van de studiedag door de dagvoorzitter 
 Prof. dr. Els ENHUS, Vakgroep Criminologie, Vrije Universiteit Brussel 

08u45: Welkomstwoord 
 Gil BOURDOUX, Voorzitter ‘Centre d’Etudes sur la police’ 

08u50:  Ideologische, sociologische en psychologische aspecten van radicalisme  
Ilke VERHELLEN, Islamologe bij de Centrale directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit 
van de Federale politie (DJSOC) 

09u10:  Evolutie van het fenomeen van “radicale islamisten naar geïslamiseerde radicalen”  
Alain GRIGNARD, Commissaris van politie bij de antiterrorisme dienst van de Federale Gerechtelijke politie Brussel – 
met opdracht belast aan de ULB  
Michaël DANTINE, Docent aan de ULg 

09u40:  Getuigenissen van familieleden  

10u30:  Pauze 

10u50:  Perspectieven en lokale ervaringen in verband met de verhouding tussen de politie en de families  
 Manuel COMERON, stafmedewerker radicalisering stad Luik 
 Jessika SOORS, stafmedewerkster radicalisering stad Vilvoorde  
 Olivier VANDERHAEGEN, preventieambtenaar in Sint-Jans-Molenbeek  

11u35:  Rol en uitdagingen van de ‘information officers’ 
 CP Philippe SCHEIRLINCKX, Directeur Operaties en Information officer bij de PZ Charleroi   
 HINP Bart DONIE, Information officer bij de PZ VLAS 
 CP Stéphanie HUGO, Information officer bij de PZ Marlow   

12u15:   Visie van de lokale overheden  
 Muriel TARGNION, burgemeester van Verviers 
 Hans BONTE, burgemeester van Vilvoorde  
 Philippe PIVIN, burgemeester van Koekelberg  

13u00: Vragen - Antwoorden 

13h30 :  Conclusies en toekomstperspectieven 
 Rik COOLSAET, ere-hoogleraar Internationale Betrekkingen aan Universiteit Gent 

13u50:  Slottoespraak 
 Jan JAMBON, Federale Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid  

14u00:  Receptie en broodjeslunch 

Deze tweetalige studiedag is een gezamenlijk initiatief van het Franstalige Centre  
d’Etudes sur la Police asbl en het Nederlandstalige Centre for Policing and Security vzw. 



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 60 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de koffiepauzes, de 

documentatiemap, de broodjeslunch en de netwerkdrink inbegrepen.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 25 euro per persoon .  

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). Geef 

indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Ook andere wensen betreffende de 

facturatie kan u in het vak ‘Opmerkingen’ doorgeven. 

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u 

dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het 

volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

Inschrijving : Voor Nederlandstalige deelnemers: via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/

vrij.cfm?Id=356. 

Voor Franstalige deelnemers: via de website van het Centre d’Etudes sur la Police (CEP): www.cepinfo.be.  

Er is gedurende de hele dag simultaanvertaling N-F en F-N voorzien. 

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming.  

Advocaten: Een aanvraag werd ingediend voor erkenning door de Orde van Advocaten (F en NL). 

Magistraten: Een aanvraag werd ingediend bij het IGO. 

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers,  

Pacificatielaan 27, 9000 Gent - Tel: 0476/20.29.40,  

E-mail: sec@policingandsecurity.be Website: www.policingandsecurity.be 
 

Centre d’Etudes sur la Police asbl, Barbara Maton, Tel: 065/32.57.11  

25-35, route d’Ath, 7050 Jurbise - Email: cep.ac@skynet.be  - Website: www.cepinfo.be  

WERKGROEP 

Huis der Parlementsleden 

Congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers  

Ingang via Leuvenseweg 21 

1000 Brussel  

 

Openbaar vervoer: 

Centraal station, metro “Kunst-Wet” en “Park” op wandelafstand.  

Bus 29, 63, 65 en 66 stoppen in de omgeving van het Parlement (uitstappen aan halte Drukpers) 

Tram 92 en 94 hebben haltes in de Koningsstraat (uitstappen aan halte Congres of halte Park). 

 

Auto: 
Er zijn verschillende betaalparkings in de buurt: 
Parking Scailquin, Scailquinstraat 61 te 1210 Sint-Joost-ten-Node  
Parking Kunst-Wet , Wetstraat 19 te 1040 Brussel 
 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

DOELGROEPEN Politie, burgemeesters, gemeentebesturen, preventiesector, gemeentelijke preventieambtenaren,  

magistraten, advocaten, academici en studenten criminologie 

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID 

Piloot: Cynthia Vermeire - Werkgroep: Alain Duchatelet, Gil Bourdoux, Dirk Debeaussaert, Fréderic Somville, 

Marcel Smits, Ludy Leleux, Nathalie Roegiers, Barbara Maton 


