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Project Bullseye
Bullseye is een Europees gefinancierd project onder de coördinatie van het Nationaal Crisiscentrum
(NCCN). Verschillende partners uit België, Nederland, Polen, Slowakije en Spanje werken hieraan mee.
Het project wil hulpverleners beter voorbereiden op terroristische aanslagen met chemische en biologische
middelen. Daarbovenop breidt het project Bullseye de trainings- en certificeringsfaciliteiten voor
detectiehonden verder uit.

Voorbereiding van de hulpdiensten op een chemische of biologische terroristische aanslag
Hulpdiensten die ter plaatse gaan na een terroristische aanslag, hebben nood aan duidelijke procedures.
Vaak is het nog niet meteen duidelijk dat het om een Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaireaanslag (CBRNe) gaat. Dankzij het Bullseye-project gaan de betrokken hulpdiensten, van politie en
brandweer tot civiele bescherming en DVI, vanuit de verschillende Europese landen samenwerken om
de procedures bij een chemische en biologische aanslag uit te werken en ze op elkaar te laten aansluiten.
Er wordt hiervoor samengewerkt met de civiele diensten en militaire diensten. Ook de samenwerking tussen
EU en NAVO komt hierbij aan bod.
Deze procedures worden in 2021 uitgebreid getest zodat ze nadien nog kunnen worden aangepast
alvorens ze te valideren. Het sluitstuk van het Bullseye project is de ontwikkeling van een Train-the- Trainer
toolkit. Hiermee zullen alle landen de mogelijkheid hebben om hun diensten de ontwikkelde procedures
aan te leren.
Het opleidings- en certificeringscentrum van de detectiehonden van de Federale Politie wordt dankzij dit
project verder uitgebreid. In nauw overleg met de Europese Commissie worden in dit kader de relevante
en mogelijke pistes bekeken hoe het budget zo optimaal mogelijk ingezet wordt.

De rol van NCCN in het Bullseye-project
Het NCCN heeft een coördinerende rol over het project. Zo beheert het NCCN het projectmanagement,
de communicatie, de boekhouding en staat het NCCN in voor de rapportage aan de Europese Commissie.
Daarbovenop levert het NCCN een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het project. Aan de hand van
een uitgebreide bevraging bij de hulpdiensten in vijf landen werd een literatuurstudie uitgeschreven over
reeds bestaande CBRNe-procedures en over het beschermings- en detectiemateriaal van de
hulpdiensten.
Heb je nog vragen? Meer info via www.bullseyeproject.eu of contacteer ons via bullseye@ibz.fgov.be
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