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Avondconferentie 
 

Geachte mevrouw, mijnheer 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een avondconferentie, georganiseerd op donderdag 19 mei 2022 
door het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

Een jaar geleden riep de zaak Jürgen Conings veel vragen op, met name over het gevaar van extreemrechts in 
België en de repercussies daarvan binnen Defensie. Hoewel het aantal geïdentificeerde rechts-extremisten in België 
lager is dan dat van radicale islamisten, neemt het toch sterk toe. In de afgelopen drie jaar is het aantal personen die 
deze ideologie aanhangen en door het OCAD met voorrang worden gevolgd, gestegen van ongeveer twintig tot 
ongeveer vijftig. De Covid-19 gezondheidscrisis en de daarmee samenhangende samenzweringstheorieën hebben dit 
fenomeen nog versterkt. De Russische inmenging in verkiezings- of referendumcampagnes in de Europese Unie en 
haar lidstaten ten gunste van extreemrechts is bijzonder zorgwekkend.  

Terwijl extreemrechts in Vlaanderen al decennialang een gevestigde waarde is, heeft het in Franstalig België 
moeite om zich te vestigen. Het zuiden van het land blijft echter niet gespaard van dit probleem. Een electorale opmars 
van extreemrechts in de komende jaren kan niet worden uitgesloten. Wat zijn de kenmerken van extreemrechts in het 
noorden en het zuiden van het land? Wat zijn de potentiële risico’s van deze stroming voor de veiligheid en het 
democratisch bestel van België? Kunnen de actoren, instrumenten en strategieën waarover de Belgische staat beschikt 
extreemrechts doeltreffend bestrijden?  

Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij het genoegen Gert VERCAUTEREN, waarnemend directeur van het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), en dr. Benjamin BIARD, politicoloog bij het Centre de recherche 
et d’information socio-politiques (CRISP), te verwelkomen, die hun analyse van de risico’s in verband met extreem-
rechts in België met ons zullen delen.  

De conferentie zal in het Frans en het Nederlands plaatsvinden op donderdag 19 mei 2022 om 17 uur in de 
conferentiezaal op campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). In de conferentiezaal wordt een 
simultane vertolking in het Engels, Nederlands en Frans voorzien. Gelieve u te registreren via de volgende link: 
www.defence-institute.be. Registratie is verplicht en moet uiterlijk op maandag 16 mei 2022 ontvangen zijn.  
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