
   

“Ieders verantwoordelijkheid!” 

is  

De studiedag is vooral gericht naar professionals uit politie, justitie en overheden die elk vanuit hun 
bevoegdheden en invalshoek geconfronteerd zouden kunnen worden met de radicalisering van in-
woners in de verschillende uithoeken van ons land. 
 
Met enige trots mag onze vereniging dan ook enkele zeer gedreven sprekers verwelkomen die ook, 
elk op hun vlak en met kennis van zaken, informatie en inzichten willen delen over dit gevoelige on-
derwerp. 
 
Zo zal Bart De Wever , burgemeester van Antwerpen, u verduidelijken waarom een lokale overheid 
aandacht moet besteden aan extremisme.   
 
Commissaris Karl Heeren , hoofd van de dienst INFO zal vervolgens toelichten hoe een lokaal poli-
tiekorps een bijzonder nuttige rol kan spelen in de strijd tegen het radicalisme, meer nog, dat dit zelfs 
op basis van een recentelijke richtlijn een verplichte opdracht is geworden. 
 
De stijd tegen het radicalisme is niet alleen repressief en reactief maar een goed ‘de-
radicaliseringsbeleid’ uit zich ook in een preventief aspect.  Namelijk het erkennen van de eerste 
symptomen van radicalisme en vervolgens vanuit de overheid initiatieven nemen om deze in de kiem 
te smoren.  De de-radicaliseringsambtenaar Anissa Akhandaf  zal toelichten hoe zij dit in de praktijk 
omzet 
 
De procureur des Konings van Antwerpen, Hermans Dams  zal het wetgevend kader inzake de aan-
pak van radicalisme toelichten en hoe justitie zich hierin tracht te organiseren. 
 
Commissaris Peter Bruneel , specialist van de cel Terro, FGP Antwerpen mag uiteraard niet ont-
breken op de afspraak en zal op basis van een praktijkstudie de aanpak van de federale politie uit-
leggen en de noodzaak tot samenwerking tussen verschillende politie- en inlichtingendiensten 

Op woensdag 12 maart 2014 tussen 9 en 16 uur in de aula van het ge-

bouwencomplex “Valaar” van de Federale Politie, Boomsesteenweg 180 
te 2610 Wilrijk 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke waarde haalt u uit dit seminar ? 

Inschrijvingsformulier 

studiedag  
“(De)radicalisering:  

Ieders verantwoordelijkheid”  
 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Graad/functie:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens werkgever (naam/adres):………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Facturatieadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………………………………. 
 
Neemt deel aan de studiedag “(De)radicalisering: ie ders verantwoordelijkheid”. 
 
� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 01.03.2014 bezorgen aan het secretari-

aat KKOLP vzw, Oudaan 5 te 2000 Antwerpen (1e verdieping TCK) ter attentie van  
commissaris Freddy Rottiers of via fax: 03 338 56 34  
of via e-mail: info@kringofficieren.be 

 
De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur.  
U kan zich echter steeds laten vervangen door een collega 

 

 

 

Tot slot zal de heer And ré Vandoren , directeur van het OCAD, vanuit de helikoptervisie de situatie 
van het radicalisme in België toelichten. 
 
Kortom, als u de studiedag verlaat hopen wij u voldoende overtuigd te hebben dat ook lokale over-
heden een belangrijke rol hebben in de strijd tegen het radicalisme en u ook een praktische “kap-
stok” te kunnen aanreiken waarmee u aan de slag kunt binnen uw eigen organisatie en overheid. 
 
Inschrijven kan nog steeds door onderstaande strook over te maken. 


