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Algemene 
inleiding

2020 was een heel bijzonder jaar voor het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).  
Op 12 maart kondigde de regering de federale fase voor het crisisbeheer af in het kader van 
de coronapandemie. Na deze beslissing was het bij heel wat directies van het NCCN alle hens 
aan dek om de pandemie het hoofd te bieden en zich continu aan te passen aan  
de veranderende omstandigheden van deze langdurige crisis.  

In het tweede deel van dit jaarverslag gaan we dieper in op de gevolgen van deze ongekende 
crisis, die zich voordeed op een scharniermoment in de geschiedenis van het NCCN,  
een moment waarop vele projecten in volle ontwikkeling waren.

Het was voor onze organisatie belangrijk om  
deze verschillende projecten die betrekking hebben op  

alle fases van de risicocyclus, van risico-identificatie tot evaluatie 
van het crisisbeheer, voort te zetten. De pandemie die door ons 

land raasde mocht er niet toe leiden dat we moesten kiezen tussen 
onmiddellijk crisisbeheer of een langetermijnvisie. 

evalueren
ontwikkelen

organiseren
coördineren

identificeren
analyseren

voorkomen  
beschermen

anticiperen
voorbereiden

De verschillende stappen in de risicocyclus

toezien
beheren
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Zodra de eerste schokken van de coronacrisis en de bijbehorende herstructureringen in 
2020 waren verteerd, kon het NCCN zich geleidelijk aan, en parallel met het beheer van 
de gezondheidscrisis, opnieuw toeleggen op de oorspronkelijke doelstellingen door het 
tijdschema, de werkzaamheden en de werkgewoonten aan te passen.

De coronacrisis heeft ongelooflijk veel tijd en energie gevergd van ons team. Maar op lange 
termijn zal het een unieke ervaring zijn, die waardevolle lessen zal opleveren voor de toekomst. 
De coronacrisis biedt vernieuwende perspectieven voor de lopende projecten en opent 
nieuwe denkpistes voor de toekomst.  

Veel van de waarden waar het NCCN voor staat hebben hun relevantie aangetoond.  
Nooit eerder uitte een crisis zich op zo’n multidisciplinaire schaal. Nooit eerder was de 
internationale dimensie van crisisbeheersing zo fundamenteel aan de orde. Nooit eerder is de 
veerkracht van de burgers zo krachtig op de proef gesteld. In de 32 jaar dat het NCCN bestaat, 
heeft het een nieuwe maturiteit verworven door zowel aan 'vandaag' als aan 'morgen' te werken. 

Hoewel de gezondheidscrisis en de dagelijkse taken van het NCCN in 2020 onlosmakelijk met 
elkaar verbonden waren voor  onze medewerkers, presenteren we dit jaarverslag in twee delen. 
In het eerste deel behandelen we dossiers uit 2020 die losstaan van de gezondheidscrisis. 
Deel twee spitst zich toe op de uitdagingen en acties van het NCCN in het kader van de 
coronapandemie.  
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Deel één

Beheer buiten 
COVID-19
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Actieve waakzaamheid

Het NCCN volgt 24/24 evenementen, 
manifestaties en incidenten op ons grondgebied 
op. Het NCCN verzamelt informatie die belangrijk 
is voor de veiligheid van ons land en onze inwoners  
en informeert alle partners (federale of regionale 
overheden, gouverneurs en burgemeesters, 
interventie- en veiligheidsdiensten, openbare 
diensten, partners in het buitenland, …) 

Ook tijdens de coronapandemie, werden er 
evenementen georganiseerd in België  of werd ons 
land geconfronteerd met incidenten die het NCCN 
moest opvolgen of waarover het NCCN informatie 
moest doorspelen aan haar partners.  

Berichtgeving over 
beschermingsmaatregelen

In 2020 verstuurde het Nationaal Crisiscentrum 
1975 berichten over (beschermings)maatregelen. 
Deze berichten gingen over o.a. bezoeken van 
VIPs, publieke evenementen, manifestaties of 
bedreigingen (tegen een persoon, gemeenschap 
of infrastructuren). Ter vergelijking : in 2019 werden 
er 3629 berichten verstuurd, er was dus een 
vermindering van 45%. 

1975 verstuurde berichten in 2020 staan gelijk aan 
een gemiddelde van 164 berichten per maand.  
In 2019 waren dit er gemiddeld 300 per maand.  

Openbare orde 

De berichten met maatregelen voor openbare orde 
bestrijken een breed scala aan situaties : van het 
algemene dreigingsniveau in België, tot processen, 
diplomatieke belangen, manifestaties of publieke 
evenementen. In 2020 verstuurde het NCCN 
ongeveer 1000 berichten van dit type.  

Zo nam het NCCN maatregelen voor en 
communiceerde het over:

Iedere maand werd ook de algemene 
dreigingsanalyse voor België verstuurd, opgemaakt 
door het OCAD, samen met de maatregelen die de 
verschillende politiediensten (in samenwerking met 
Defensie) moeten uitvoeren om bepaalde gevoelige 
locaties permanent te beschermen (Belgische 
overheden, internationale instituten, luchthavens, …).  

133 
manifestaties

56 
publieke evenementen

67 
recepties

42
processen of audiënties 
rond terrorisme

47
transporten van vaccins

33
conferenties

34
herdenkings-
ceremonies *

28
verkiezingen 
georganiseerd in België

31
dossiers rond 
niet-diplomatieke 
gebouwen

96 
met betrekking tot 
diplomatieke gebouwen 
of diplomatieke 
belangen *

12
sportieve evenementen

*  nationaal, in het buitenland of internationaal
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Internationale toppen  
en diplomatieke bezoeken 

Als zetel van de Europese Unie en de NAVO, 
vinden er in België een groot aantal internationale 
vergaderingen plaats, tussen staatshoofden en 
regeringsleiders of tussen ministers.  

In 2020 vonden er vijf Europese toppen 
plaats in Brussel (bijeenkomsten van de 
staatshoofden of regeringsleiders). Omwille van 
de gezondheidscrisis gingen er meerdere toppen 
door via videoconferenties. Ook de EU-Afrikaanse 
top, die tijdens de EU-top in december 2020 zou 
plaatsvinden, werd via videoconferentie gehouden.  

Op ministerieel niveau vonden er 23 bijeenkomsten 
van de Europese Raad plaats en twee vergaderingen 
van de NAVO (een vergaderingen onder de 
stafhoofden en een onder de Defensieministers). 

Een groot deel van deze vergaderingen vond ook 
plaats via videoconferenties. 

In 2020 volgde het NCCN in totaal 766 diplomatieke 
bezoeken op Belgisch grondgebied op (vgl. 1654 
in 2019). Bij 199 bezoeken waren staatshoofden of 
regeringsleiders betrokken en 127 bezoeken vonden 
plaats in het kader van Europese toppen.  

Afhankelijk van het risico dat de verplaatsing 
van een staatshoofd of regeringsleider met zich 
meebrengt, kan zo’n bezoek leiden tot diverse 
beschermingsmaatregelen of een politie-escorte. 
Deze regelingen worden ook getroffen voor alle 
andere bezoeken van personen die door het OCAD 
een niveau 3 dreigingsanalyse toegekend krijgen. In 
2020 vielen 25 personen in deze categorie. Alle 25 
kregen close protection en 24 personen kregen ook 
een politie-escorte.  

Het NCCN voorzag ook escortes op 12 gelegen-
heden waarbij geen staatshoofd, regeringsleiders of 
een persoon onder niveau 3 (OCAD) betrokken was. 
Deze escortes zijn bijvoorbeeld voor de secretaris-
generaal van de NAVO of voor het bezoek van een 
buitenlands minister aan de FOD Buitenlandse 
Zaken.  

Bedreigde personen

Het NCCN ziet eveneens toe op de bescherming van 
personen die bedreigd worden in de uitoefening van 
hun functie, beroep of maatschappelijke rol.  

Dit soort bedreigingen kunnen verschillende vormen 
aannemen, van cyberstalking tot fysiek geweld.  
Elk dossier rond een bedreigd persoon wordt 
geanalyseerd door het OCAD en de politiediensten. 
Het NCCN stelt vervolgens voor ieder dossier 
en ieder betrokken persoon protocollen op voor 
specifieke maatregelen.  

In 2020 werden er 81 nieuwe dossiers voor  
bedreigde personen opgestart, die betrekking 
hadden op 151 personen. Zo werden er maatregelen 
genomen voor magistraten, politici, politieagenten, 
leden van andere inspectie- of controlediensten 
of tegenstanders van buitenlandse regimes.  
In 2020 werden er ook maatregelen genomen voor 
wetenschappers.  

766 
diplomatieke 
bezoeken

199 
staatshoofden of 
regeringsleiders

127 
in het kader van 
Europese toppen

81
nieuwe dossiers 
voor bedreigde 
personen

151 
bedreigde  
personen

25
personen die een niveau 3  
dreigingsanalyse toegekend kregen 
 (close protection en politie-escorte)

5
Europese  
toppen

23 
bijeenkomsten van de 
Europese Raad

2 
NAVO-vergaderingen
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Continuïteit tijdens de crisis

De coronacrisis had een grote invloed op de werking 
van de verschillende diensten van het NCCN. Toch 
zijn verschillende vooropgestelde doelen in het jaar 
2020 bereikt.   

Risicoanalyse: verslag Disaster Risk 
Management (DRM) 2020

In het kader van Besluit 1313/2013/EU van het 
Europees Parlement stelde het NCCN een verslag 
op over haar risico-identificatie op nationaal vlak en 
over de capaciteitsbeoordeling inzake risicobeheer. 

Hybride bedreigingen

In 2020 was het NCCN  voorzitter van het platform 
voor hybride bedreigingen. We organiseerden in 
samenwerking met partnerdiensten verschillende 
vergaderingen om een nationale strategie ter 
bestrijding van hybride bedreigingen te ontwikkelen. 

Implementatie 5G

Het NCCN nam actief deel aan verschillende 
interministeriële overlegmomenten in het kader van 
de opstelling van de wetgeving over de invoering en 
implementatie van 5G-technologie in ons land. 

Kritieke infrastructuur

Herziening van de Europese richtlijnen

Eind 2020 werkte het NCCN mee aan de opstart  
van de herziening van de EPCIP (European 
Programme for Critical Infrastructure Protection) 
en NIC-richtlijnen (Network Information Systems).  
Er werden verslagen opgemaakt en er vond 
mondeling overleg plaats met deskundigen van 
de EU. Het NCCN coördineert en ondersteunt de 
sectorale autoriteiten bij een aantal van hun taken, 
door regelmatig deel te nemen aan vergaderingen, 
advies te verstrekken over de inventarisatie van 
kritieke infrastructuren en essentiële dienst-
verleners, bijstand te verlenen bij een aantal 
administratieve taken, gegevens te verstrekken voor 
dreigingsanalyses en internationale betrekkingen te 
faciliteren.  

Veiligheidsrapporten voor sevesobedrijven 
(hoge drempel)

Het NCCN is verantwoordelijk voor verschillende 
aspecten van de externe noodplanning in de 
veiligheidsrapporten die door de uitbaters van 
sevesobedrijven met hoge drempel (chemische 
en industriële bedrijven) worden opgesteld. Deze 
rapporten bevatten alle scenario’s van grote 
ongevallen die zich kunnen voordoen in dit type 
onderneming. In 2020 evalueerde het NCCN 
42 van deze rapporten: 25 Nederlandstalige en  
17 Franstalige.  

De opmerkingen op deze rapporten werden 
doorgegeven aan de regionale diensten, die 
verantwoordelijk zijn om de betrokken bedrijven te 
informeren.  

Daarnaast werkte het NCCN ook de ‘gids voor 
de opstelling van een samenwerkingsakkoord 
veiligheisrapport van een sevesohogedrempel-
inrichting’ bij, in samenwerking met de regio’s en de 
FOD WASO. Deze gids helpt sevesobedrijven bij het 
opstellen van hun veiligheidsrapport.  

Baseline requirements

Rekening houdend met de vereisten die de NAVO 
formuleert rond veerkracht waaraan elke lidstaat 
moet voldoen om aan de essentiële noden van haar 
bevolking tegemoet te komen, startte het NCCN 
verschillende analyses naar de Belgische reserves 
voor voedsel, drinkwater en onze capaciteit om 
een groot aantal slachtoffers te behandelen.  
Dit project wordt voortgezet en uitgebreid naar 
andere domeinen in 2021. 

Risico op elektriciteitschaarste

In nauwe samenwerking met de AD Energie van 
de FOD Economie en Elia, de beheerder van het 
hoogspanningsnet in België, heeft het NCCN de 
procedure bij een tekort aan elektriciteit herzien.  
De lessen die we trokken uit de periode 2018 – 2019, 
toen er een risico op een tekort aan elektriciteit was, 
werden hierin verwerkt.  



   10Jaarrapport van het Nationaal Crisiscentrum Continuïteit tijdens de crisis  |

CBRNe-risico's (chemische, biologische, radio-
logische, nucleaire of explosieve risico's)

Het NCCN voert een studie uit om de materiële 
en personele middelen waarover de Belgische 
autoriteiten beschikken om CBRN-risico's aan te 
pakken in kaart te brengen. De eerste fase van deze 
studie was de ontwikkeling van een vragenlijst die de 
basis zal vormen van deze analyse. Deze vragenlijst 
werd in 2020 afgerond, in samenwerking met de 
CBRNe-partners.  

Sinds 2019 neemt het CBRNe-expertisecentrum 
van het NCCN deel aan het Europese SHOTPROS-
consortium. Dit is een Horizon 2020-project 
gericht op de verbetering van de besluitvorming 
en de handelingen van politiemensen in stressvolle 
situaties, aan de hand van een opleidingsprogramma 
en een virtual reality-tool.  

Het CBRNe-expertisecentrum treedt op als 
nationaal coördinator op het vlak van CBRN-
veiligheid voor de Europese Commissie. Het 
fungeert zo als aanspreekpunt voor de Europese 
Commissie in het kader van het CBRN-actieplan 
van de EU en de acties ten aanzien van de Belgische 
belanghebbenden.

In 2020 nam de Europese Unie overigens deel 
aan de vergadering van de adviesgroep van de DG 
Home inzake CBRN-veiligheid, waar de partner 
Sciensano bij betrokken was, met name wat betreft 
de samenwerking op Europees niveau op het gebied 
van 'bioveiligheid'. 

Het CBRNe-expertisecentrum nam, in samen-
werking met de Algemene Directie Civiele 
bescherming, ook deel aan de 'Resc EU'-
werkgroepen van het Europese orgaan voor civiele 
bescherming dat de mogelijkheden onderzoekt voor 
het organiseren van de Europese capaciteiten op 
het vlak van detectie, monitoring, decontaminatie en 
stockage.  

Tot slot werkte het CBRNe-expertisecentrum 
vorig jaar in samenwerking met partners aan 
de ontwikkeling van een verbeterde versie van 
de procedure voor interventies rond verdachte 
voorwerpen. 

Voortzetting van het Bullseye-project

Het 'Bullseye'-project wil de paraatheid van eerste-, 
tweede- en derdelijn hulpverleners bij terroristische 
aanslagen met chemische en biologische middelen 
verbeteren.  

De jaarlijkse stuurgroepvergadering vond plaats in 
2020 in Madrid, met het NCCN als coördinator en 
voorzitter.  

In februari 2020 werd in Warschau de eerste 
workshop voor eerstelijnshulpverleners gehouden. 
Dit zijn de eerste diensten die bij een incident ter 
plaatse komen, bijvoorbeeld medische diensten, 
brandweer en politie. De workshop werd begeleid 
door deskundigen uit heel Europa. De band met de 
NAVO en de militaire knowhow en samenwerking 
werden verzekerd door de deelname van het door 
de NAVO geaccrediteerde Joint Chemical Biological 
Radiological Nuclear Defence Centre of Excellence 
(JCBRN) en van een militaire deskundige die ook 
deel uitmaakt van het Expertisecentrum CBRNe van 
het NCCN.  

Chemisch
Radiologisch 
Nucléair

ExplosievenBiologisch
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Aanbod van expertise aan partners

In 2020 bleef het NCCN lokale, federale en 
gefedereerde overheden en interventiediensten 
ondersteunen in hun voorbereiding op verschillende 
risico’s. Deze uitwisseling van expertise verloopt 
bijvoorbeeld via de organisatie van of de deelname 
aan opleidingen of noodplanningsoefeningen. 

Opleidingen 

In samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten 
organiseerde het NCCN een opleidingssessie rond 
het nieuwe noodplan terrorisme (koninklijk besluit tot 
vaststelling van het nationaal noodplan betreffende 
de aanpak van een terroristische gijzelneming 
of terroristische aanslag) voor de leden van het 
federaal coördinatiecomité bij een federale fase van 
het crisisbeheer bij een terroristisch incident en voor 
de gouverneurs. 

Gelet op het succes van de studiedagen in 2019, 
organiseerde het NCCN op 20 februari 2020 een 
nieuwe studiedag rond het koninklijk besluit voor 
lokale noodplanning voor alle partners op lokaal en 
provinciaal niveau. Op deze studiedag werden de 
nieuwigheden in lokale noodplanning toegelicht, 
na de publicatie van het koninklijk besluit van 22 
mei 2019 betreffende de noodplanning en het 
beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en 
provinciaal niveau en betreffende de rol van de 
burgemeesters en de provinciegouverneurs in 
geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die 
een coördinatie of een beheer op nationaal niveau 
vereisen. 

Als coördinator van de module ‘Algemeen kader 
en wetgeving’ van het Postgraduaat Rampen-
management georganiseerd door de universiteiten 

van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel, heeft 
het NCCN de inhoud van deze module verder 
ontwikkeld en herzien, om de opleiding een sterkere 
theoretische en multidisciplinaire basis te geven. 

In 2020 rondde een multidisciplinaire project-
groep van wetenschappelijke en operationele 
CBRNe-deskundigen de inhoud af van een 
sensibiliseringscursus Awareness rond chemische, 
biologische, radiologische en nucleaire risico's, 
eventueel in combinatie met explosieven.  
Deze cursus is bedoeld voor alle actoren binnen 
discipline 1, 2 en 3 (hulpverleningsoperaties, me-
dische, sanitaire en psychosociale dienstverlening 
en politie van de plaats van de noodsituatie) 

ICMS herschikte de opleidingen in twee  
verschillende types (crisisfunctionaliteit & gegevens-
beheer) en twee niveaus (basis en 'opfrissing'), die nu 
op geregelde tijdstippen worden gehouden om de 
gebruikers meer kans te geven om deel te nemen.  
De coronacrisis heeft ook geleid tot een herziening 
van de opleidingen. Met het oog op afstands-
onderwijs werd het lesmateriaal aangepast om de 
duur van de opleiding te verkorten en in te spelen op 
de beperkte mogelijkheden voor interactie inherent 
aan een virtuele opleiding. Er zijn ook tutorials en een 
gebruikershandleiding beschikbaar.  

Het NCCN nam ook actief deel aan verschillende 
universitaire opleidingen of cursussen voor 
professionals op vlak van crisisbeheersing, 
georganiseerd door Campus Vesta, Planicom of 
ERAP-GSOB.  
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Oefeningen 

Het NCCN organiseerde twee beperkte nucleaire oefeningen, één met de kerncentrale van 
Doel op 14 september, en één met het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) op  
8 oktober. Daarnaast nam het NCCN ook deel aan de oefeningen van het International Atomic 
Energy Agency op 12 mei en 15 oktober.  

Er werden oefeningen gehouden met de sevesobedrijven, gericht op de alarmerings-
procedures. 

Op 10 februari 2020 organiseerde het NCCN, in samenwerking met de FOD Mobiliteit en 
Vervoer, een simulatie van piraterij, nl. de oefening Piratex. Dit was een table-topoefening 
die doorging op twee locaties (Maritiem Informatiekruispunt en NCCN). Tijdens de oefening 
werden meerdere crisiscellen geactiveerd en/of gesimuleerd. De cellen oefenden simultaan 
op hetzelfde scenario en werkten hiervoor nauw samen. Er was geen operationele inzet 
op het terrein. De oefening bestond uit drie delen: de alarmering, een gemeenschappelijke 
beeldvorming van de situatie en de table-topoefening. 

Om de werking van de alarmeringsprocedure te verbeteren, werd BE-Alert tijdens 
verschillende tests en oefeningen geactiveerd. Op 1 oktober 2020 testten 94 gemeenten 
het systeem. Deze test toonde de robuustheid en efficiëntie van BE-Alert aan onder 
zware belasting, met 266.192 sms'jes, 32.721 spraakberichten en 105.821 e-mails als 
concrete resultaten. Naast dit nationaal testmoment hebben lokale autoriteiten ook elke 
eerste donderdag van de maand de gelegenheid om het BE-Alert-systeem te testen  
met de burgers.   
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Voortdurende verbetering van de tools  
in crisisbeheer

Het NCCN beschikt over verschillende tools om 
haar missies uit te oefenen. Deze worden ook ter 
beschikking gesteld van partners. De tools worden 
voortdurend bijgewerkt om zo goed mogelijk 
tegemoet te komen aan de behoeften van alle 
actoren binnen noodplanning en crisisbeheer.

ICMS: hoger gebruik en nieuwe 
functionaliteiten

ICMS (Incident Crisis Management System) is 
een beveiligd webportaal voor noodplanning, 
crisisbeheer en de opvolging van evenementen 
dat ontwikkeld werd door het NCCN. ICMS heeft 
verschillende modules die partners kunnen 
gebruiken om beter samen te werken of informatie 
uit te wisselen.  

Ondanks de coronapandemie, werd ICMS meer 
gebruikt dan in 2019: meer dan drie incidenten 
per dag werden in 2020 beheerd met behulp 
van het nationale veiligheidsportaal. Gebruikers 
(112-centrales, hulp- en interventiediensten, lokale 
en nationale overheden) zijn steeds meer en meer 
vertrouwd met dit essentieel instrument voor 
crisisbeheer. 

ICMS telt momenteel 5835 gebruikers, en dit aantal 
zal naar verwachting stijgen aangezien alle personen 
die betrokken zijn bij crisisbeheer in België een 
persoonlijke toegang zullen krijgen tot het platform. 
De ICMS-databank bevat 1300 noodplannen, de 
contactgegevens van meer dan 32000 locaties en 
infrastructuren en meer dan 15000 contactpersonen. 

Nieuw contract 

Nadat het vorige contract voor de ontwikkeling van 
het ICMS-platform ten einde liep, is er sinds januari 
2020 een nieuw contract met meer mogelijkheden. 

De meest ingrijpende verandering is de mogelijkheid 
om onbeperkt toegang te verlenen tot ICMS 
(onder het oude contract was dit beperkt tot 4.000 
gebruikers). Daardoor konden veel NCCN-partners 
een gepersonaliseerde toegang krijgen voor al hun 
medewerkers die het nationale beveiligingsportaal 

willen gebruiken, in plaats van een functionele 
toegang die zij moesten delen. Dit vereenvoudigt 
niet alleen de toegang tot het systeem maar ook de 
identificatie van personen tijdens het crisisbeheer of 
tijdens de evaluatie ervan (aan de hand van de tijdlijn 
en de geschiedenis). 

Dit nieuwe contract was ook een gelegenheid 
om de hostingvereisten van het platform 
te herzien. De nieuwe host, die uiteraard 
voldoet aan alle AVG-vereisten (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), biedt  een 
optimaal niveau van IT-beveiliging en betere 
beschikbaarheidsgaranties, wat essentieel is 
voor een tool als ICMS, alsook een betere inter-
operabiliteit met de ontwikkelingstools.  

Het nieuwe contract stelde ons ook in staat alle 
opleidingen intern te verzorgen en rechtstreekse 
opleidingen op te zetten voor de verschillende 
disciplines. Het is de bedoeling in de toekomst een 
'train the trainer'-systeem te ontwikkelen, zodat 
de opleidingen kunnen worden toegespitst op de 
behoeften van elke discipline. De verschillende 
disciplines kunnen hun gegevens nu ook zelf 
beheren en bijwerken, wat het werk van de lokale 
noodplanningscoördinatoren verlicht. 

Verbeteringen 

In 2020 pakte het ICMS-platform ook uit met tal 
van vernieuwde en verbeterde functionaliteiten: 
een verbetering van de databankstructuur, een 
vereenvoudiging van de meteorologische module, 
een optimalisatie van de tijdlijn-rapportage die het 
mogelijk maakt om de verschillende acties in het 
kader van het crisisbeheer of de opvolging van een 
evenement in kaart te brengen.  

Eén verbetering die eruit springt, is de nieuwe 
noodplaneditor, die in 2020 in samenwerking met 
proefgebruikers is ontwikkeld. Met deze nieuwe 
editor kunnen overheden hun algemene of bijzondere 
noodplannen in ICMS zelf schrijven. Daarbij kunnen 
ze de gegevens rechtstreeks uit de databank 
integreren en gebruik maken van de cartografische 
tool  binnen ICMS.  
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BE-Alert : een nieuwe interface en extra mogelijkheden

Als gevolg van de coronacrisis en het delen van gezondheidsmaatregelen via BE-Alert 
steeg het aantal nieuwe registraties op BE-Alert enorm in 2020: van  694.104 registraties op  
6 januari 2020 tot 934.161 registraties op 28 december 2020.  

Het aantal aangesloten gemeenten steeg tot 510 (85% van de gemeenten). BE-Alert werd 
ingezet in 183 noodsituaties (inclusief op nationaal niveau), voor o.a. branden met aanzienlijke 
rookontwikkeling, onveilig drinkwater, stroomonderbrekingen, stormen, COVID-19 ... 18 van 
deze inzetten gebeurden op nationaal niveau, voor de verspreiding van maatregelen tegen 
het coronavirus. 

In juni 2020 werd de nieuwe BE-Alert-interface  geïmplementeerd voor de gebruikers 
van het systeem. Deze nieuwe versie van BE-Alert biedt meer gebruikscomfort en nieuwe 
technologische mogelijkheden.  

Met de nieuwe interface gaat ook een nieuwe alarmeringsprocedure gepaard. Dankzij het 
verbeterde keuzescherm verloopt het opzetten en versturen van een BE-Alertbericht sneller, 
intuïtiever en consistenter. Dit levert een aanzienlijke tijdswinst op en komt ook de kwaliteit 
van de BE-Alertberichten ten goede. 
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In dit vereenvoudigings- en verbeteringsproces van het platform zijn nieuwe technologische 
mogelijkheden geïntegreerd:   

1. De grensoverschrijdende waarschuwing. In noodsituaties valt het risicogebied vaak  
niet exact samen met het grondgebied van één enkele gemeente. Tot nu toe konden lokale 
autoriteiten echter alleen op hun eigen grondgebied een waarschuwing afkondigen. Het 
gevolg was dat de waarschuwing vaak ophield bij de gemeentegrens, hoewel burgers aan 
beide zijden van de grens graag de waarschuwing hadden ontvangen. Om dit probleem 
aan te pakken, heeft het BE-Alert team de grensoverschrijdende waarschuwing in het 
leven geroepen. Hiermee is het nu mogelijk om op de kaart een selectie te maken buiten 
de gemeentegrenzen.  

2. De structurele samenwerking tussen de gemeenten. Er zijn al verschillende 
voorbeelden van gemeenten die samenwerken rond noodplanning. In sommige 
gevallen hebben zij een gemeenschappelijke noodplanningscoördinator. Tot nu toe 
moest deze coördinator voor elk van zijn gemeenten een ander BE-Alert-account 
gebruiken om verschillende waarschuwingen afzonderlijk uit te voeren. Voortaan 
zullen de noodplanningscoördinatoren hun gemeenten in één enkel BE-Alert-account 
kunnen groeperen. Op die manier kunnen ze een waarschuwing op het grondgebied van 
verschillende gemeenten in één keer uitvoeren met een gedeelde databank en kaart.      

934.161
inschrijvingen

510
gemeenten 
85% van alle gemeenten

183
activaties

18
nationale  COVID-campagnes

5.835
gebruikers

+32.000
contactgegevens van locaties 
en infrastructuren

+15.000
contactpersonen

1.300
noodplannen
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Internationale betrekkingen  
in crisis- en niet-crisissituaties

In de dagelijkse praktijk zijn internationale betrekkingen noodzakelijk voor het uitvoeren van 
een de taken en opdrachten van het NCCN. De centrale positie van België op Europees 
niveau, de aanwezigheid van Europese en internationale instellingen op het grondgebied 
en het steeds internationalere karakter van crisissituaties vereisen immers een grondige 
coördinatie van de internationale actoren in noodplanning en crisisbeheer.

Brexit

Een van de dossiers waarin het NCCN in 2020 een belangrijke rol speelde was Brexit.  
De onderhandelingen tussen het VK en de EU over een handels- en samen-
werkingsovereenkomst waren lange tijd gehuld in onzekerheid. Om te anticiperen  
op een Brexit zonder handelsakkoord organiseerde het NCCN verschillende 
coördinatievergaderingen met de Federale Politie, Defensie, gouverneurs van de  
betrokken provincies, Vlaamse en Waalse regio’s, FOD Buitenlandse Zaken, FOD Mobiliteit,  
de havenautoriteiten, … Samen bereidden ze zich voor op het beheer van de impact 
van een Brexit zonder akkoord rond openbare orde, zeker op de grote wegenassen.  
Het NCCN ondersteunde ook de gouverneurs van Henegouwen, Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen bij het opstellen van hun bijzonder noodplan voor deze situatie.  

Oprichting van een International Crisis Management Cell (ICC)

Na de aankondiging van de federale fase van het crisisbeheer voor de coronapandemie richtte 
het NCCN half maart een voorlopige International Crisis Management Cell (ICC) op. Hoewel 
dit geen ‘officiële oprichting’ was, was het wel belangrijk om de internationale aspecten van 
de coronapandemie te kunnen behandelen, aangezien de crisis de nationale grenzen ver 
overschreed.  

In 2020 verzekerde de ICC (COVID-19) het voorzitterschap van een reeks vergaderingen 
van de interdepartementale en multidisciplinaire werkgroep rond grensoverschrijdende 
verplaatsingen, en leverde ze een bijdrage aan het internationale aspect van talrijke 
ministeriële besluiten en bijbehorende documenten. Daarnaast beantwoordde de ICC vele 
vragen in verband met het grensoverschrijdend verkeer van partners en burgers.  

Op 17 juli 2020 werd het dossier 'Internationale Crisisbeheerscel (ICC) - Evaluatie van 
de werking en de behoeften binnen het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)' goedgekeurd 
door de ministerraad. Dit dossier sluit aan bij de ambitie van de regering om te werken 
aan een optimalisering van de bestaande structuren en procedures met het oog op een 
overheidsbrede aanpak van de veiligheid, zelfs in een crisissituatie, en om zo te voldoen aan 
de verbintenissen die zijn aangegaan op het gebied van crisisbeheersing en civiele paraatheid 
in een internationaal kader, voornamelijk met de Europese Unie en de NAVO.  
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De ICC is dus een multidisciplinaire en interdepartementale eenheid binnen het Nationaal 
Crisiscentrum die, uitgerust met de nodige operationele middelen, in staat moet zijn om 
zeer snel beleidsvoorstellen te formuleren en beslissingen uit te voeren. De cel wordt 
samengesteld uit personeel van verschillende departementen van de federale overheid en 
het ministerie van Defensie. In tijden van crisis is de ICC het contactpunt voor internationale 
organisaties en heeft het een verbindingsrol tussen de nationale actoren en de internationale 
organisaties. 

Buiten crisisperiodes zal de ICC een ondersteunende en coördinerende rol spelen tussen de 
verschillende directies en ervoor zorgen dat de nationale rampenplannen worden afgestemd 
op de EU-procedures en/of de NAVO-procedures (Crisis Response Measure) inzake 
crisisbeheersing en nationale veerkracht.  

In oktober 2020 kreeg de ICC van de regering het mandaat om op te treden als nationaal 
contactpunt voor het Europees kenniscentrum voor de aanpak van hybride dreigingen 
(Hybrid CoE) in Helsinki. 

Ontwikkeling van de directie Internationale Zaken 

Het NCCN werkt samen met een reeks Europese en internationale partners om zowel de 
dagelijks samenwerking als de coördinatie van het crisisbeheer te vergemakkelijken en te 
verbeteren via doordachte en gecoördineerde overlegmomenten en overeenkomsten. 

Netwerk van directeuren-generaal van Europese Crisiscentra (DG-netwerk)

Het DG-netwerk wil zich voorbereiden op het crisisbeheer van toekomstige crisissen door 
de nationale instellingen te identificeren die instaan voor de coördinatie van de verschillende 
actoren in crisisbeheer op politiek en op administratief niveau. Het DG-netwerk streeft 
naar meer wederzijds begrip, de uitwisseling van deskundigheid en ervaring, en een 
gecoördineerde aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen. Op die manier is het 
gemakkelijker om te weten met welke uitdagingen onze tegenhangers geconfronteerd 
worden en om elkaar te ondersteunen bij het uitvoeren van nationale oplossingen.  
Dit netwerk biedt ook de mogelijkheid om een structuur te ontwikkelen die de behoeften  
van de verschillende partners in crisisbeheer aan bod kan laten komen in het 
besluitvormingsproces.  

Op 30 september 2020 vond een (virtuele) vergadering van het DG-netwerk plaats.  
Op deze vergadering waren 22 landen vertegenwoordigd, alsook de Belgische Permanente 
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en de Integrated Political Crisis Response van de 
Europese Raad. De vergadering ging over de lessen die uit de coronapandemie zijn getrokken 
en op de structuur en de visie van het netwerk.  

Met de hulp van het Secretariaat-Generaal van de Benelux werd een samenwerkingsprotocol 
opgesteld om de doelstellingen van het DG-netwerk te structureren. Dit protocol werd voor 
commentaar en/of goedkeuring toegezonden aan alle deelnemende staten tijdens een 
virtuele vergadering op 10 juni 2021 en zal officieel ondertekend worden door de verschillende 
directeurs-generaal op een fysieke bijeenkomst van het DG-netwerk op 14 september 2021, 
te Brussel.  
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De Directie Internationale Zaken neemt de rol op van 
permanent secretariaat van dit DG-netwerk en werkt 
aan de oprichting van een formele en permanente 
werkgroep binnen de Europese Raad die instaat 
voor het horizontaal beheer van noodsituaties.  
De oprichting van deze werkgroep is opgenomen in 
het programma van het Sloveense voorzitterschap 
van de Raad, in de tweede helft van 2021. 

De Benelux Unie

Naar aanleiding van de coronapandemie werd 
besloten de samenwerking met het Nederlandse 
Crisiscentrum en het Luxemburgse Haut-
Commissariat à la Protection Nationale te 
versterken. Tweewekelijks vonden er virtuele 
vergaderingen plaats tussen de directeuren-
generaal van de crisiscentra van de Benelux en van 
Noordrijn-Westfalen. Deze vergaderingen werden 
georganiseerd door het Benelux-secretariaat en 
hebben een informeel karakter. De nadruk ligt op het 
uitwisselen van informatie en goede praktijken. Naast 
de coronacrisis werden op deze bijeenkomsten ook 
andere onderwerpen besproken, zoals de Brexit 
en de toekomst van het crisisbeheer op Europees 
niveau. Met betrekking tot de coronacrisis werden 
de epidemiologische situatie, de coronamaatregelen 
en de gevolgen van de pandemie voor de bevolking 
van elk deelnemend land besproken, zodat alle 
deelnemers een gemeenschappelijk zicht krijgen op 
de situatie in hun respectieve landen.  

Netwerk van crisiscontacten in de in België 
gevestigde ambassades

In het kader van de ontwikkeling van internationale 
contacten en de bevordering van internationale 
samenwerking is het NCCN in 2020 begonnen met  
de ontwikkeling van een netwerk van contact-
personen voor crisisbeheer in de ambassades in 
België. Dit initiatief is goed ontvangen en in 2020 
vonden al verschillende vergaderingen plaats, 
waarop een aantal actuele vraagstukken werden 
besproken. Dit netwerk vergemakkelijkt ook de 
contacten van het NCCN met de voor crisisbeheer 
verantwoordelijke autoriteiten in de betrokken 
landen. 

Duurzaamheid en verankering van de directie 
Internationale Zaken

Gezien de toenemende internationale dimensie 
van noodsituaties en dus van crisisbeheer, heeft het 
NCCN ingezet op de uitbreiding en instandhouding 

van zijn Europese en internationale betrekkingen 
en aan de verankering van betrouwbare 
samenwerkingsverbanden met zijn nationale en 
internationale partners.  

De directie Internationale Zaken zorgde dan ook voor 
intensievere contacten met de nationale partners. 
Een goede samenwerking op nationaal niveau 
versterkt de informatiepositie van het NCCN op 
internationaal vlak en behartigt haar belangen beter. 
Een concreet voorbeeld hiervan is het versterken 
van de contacten met de FOD Buitenlandse Zaken, 
en in het bijzonder met de Belgische Permanente 
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie. 
Deze versterking zorgt voor een beter inzicht en 
ondersteuning van de belangen van het NCCN 
op Europees niveau. De betrokkenheid van de 
directie Internationale Zaken in het kader van het 
Sendaï framework voor rampenrisicovermindering 
onderstreept ook uitstekende samenwerking met de 
FOD Buitenlandse Zaken binnen een internationaal 
kader, zoals dat van de VN.   

Europese en internationale fondsen  
en projecten

De Europese Unie en NAVO beschikken elk over 
financieringsmechanismen om hun lidstaten te 
ondersteunen om hun doelstellingen te bereiken. 
Deze doelstellingen komen zeer vaak overeen met 
de eigen doelstellingen van het NCCN. Het is dan 
ook logisch om aan dergelijke financiering binnen 
een internationale context deel te nemen. Om dit 
soort projecten tot een goed einde te brengen 
en een volwaardige partner te kunnen zijn,  is het 
noodzakelijk om een solide deskundigheid, know-
how en netwerk uit te bouwen. 

De Directie Internationale Zaken heeft daarom 
besloten om een dienst te creëren die Europese 
en internationale projecten en fondsen opvolgt. 
Deze dienst zal nieuwe voorstellen indienen, in 
overeenstemming met de prioriteiten van het NCCN, 
en zal ondersteuning bieden aan de directies van 
het NCCN die een project willen ontwikkelen dat 
gunstig is voor de activiteiten van het NCCN in een 
internationale context.  

Deze werkwijze heeft drie grote voordelen: het zal 
helpen nieuwe financieringsbronnen te vinden, het 
zal het internationaal perspectief van het NCCN 
verbeteren, en het zal het uitwisselen van goede 
praktijken bevorderen door kennisdeling.
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 De Belgische passagiersinformatie-eenheid 
(BelPIU)

BelPIU verzamelt en analyseert de gegevens van 
passagiers die internationale reizen maken van, 
naar of via België, met het oog op de bestrijding van 
terrorisme en zware criminaliteit.  

Deze eenheid bestaat uit een multidisciplinair 
team van een veertigtal medewerkers, afkomstig 
van de geïntegreerde politie, de Staatsveiligheid, 
de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, de 
Algemene Administratie der Douane en Accijnzen en 
het NCCN.  

Een uitgebreide dekking ondanks  
de pandemie

De nationale en internationale maatregelen tegen het 
coronavirus, en vooral de gevolgen van de pandemie 
voor het internationaal verkeer, hebben uiteraard een 
bijzondere impact gehad op het totaal aantal reizen 
van en naar ons land. Het volume van de door de 
BelPIU geanalyseerde gegevens illustreert dit goed: 
in 2020 werden 8.278.013 passagiersgegevens 
geanalyseerd, tegenover 23,5 miljoen in 2019.  

Het aantal geanalyseerde gegevens zou, 
zonder deze omstandigheden, veel hoger zijn 
uitgevallen, wetende dat dankzij aanvullende 
samenwerkingsovereenkomsten met luchtvaart-
maatschappijen, de BelPIU haar dekking nu uitbreidt 
tot 86% van de vliegtuigpassagiers (vgl. 70% in 2019). 

Concrete resultaten

De ongekende vermindering van het internationaal 
reisverkeer in 2020 heeft niet geleid tot een 
stopzetting van het gebruik van het luchtverkeer 
voor zware criminaliteit of terrorisme. 102 positieve 
kruiscontroles konden worden uitgevoerd tussen 
deze passagiersgegevens en de gegevensbank 
Foreign Terrorist Fighters (FTF). Dit leidde tot 45 
acties op het terrein, die resulteerden in een verrijking 
van lopende dossiers of onderzoeken.  

De kruising tussen de passagiersgegevens en de 
Nationale Gegevensbank (ANG) van de federale 
politie hebben geleid tot 914 controles op het 
terrein, met name in verband met drugshandel 

(168), terrorisme (159), zware diefstal (98), parentale 
ontvoering (71) en doodslag (9 controles). 

Op Belgische luchthavens zijn 42 aanhoudingen 
verricht in verband met gevallen van mensenhandel, 
52 gezochte personen zijn aangehouden en onder 
Europees aanhoudingsbevel geplaatst (36 van hen 
reisden binnen de Schengenzone). 

Op basis van een kruising met hun gegevensbank 
voerde de douane 115 controles op het terrein uit. In 
60% van de gevallen hebben deze controles geleid 
tot de vaststelling van een overtreding.  

Naast de kruiscontroles tussen gegevensbanken 
werkt de BelPIU ook aan de identificatie van profielen 
van verdachte reizigers. De door de federale politie 
vastgestelde profielen leidden tot 644 controles, 
waarvan er 431 positief bleken. Ook de andere 
diensten beschikten over afdoende resultaten, 
waardoor zij specifieke acties konden uitvoeren of 
lopende onderzoeksdossiers konden verrijken.

Op internationaal niveau ten slotte is er een grotere 
uitwisseling van gegevens tussen Passenger Name 
Record (PNR) eenheden. België kreeg 244 ver-
zoeken van zijn Europese tegenhangers. De BelPIU 
kon in 56 gevallen nuttige informatie verstrekken. 

Lopende projecten, toekomstige 
doelstellingen

BelPIU is een echte voorloper in Europa. Deze 
eenheid leidt sinds twee jaar de Europese Passenger 
name record (PNR) werkgroep en neemt ook deel 
aan talrijke workshops en conferenties om haar 
ervaring te delen.  

Naast haar werkzaamheden op het gebied van 
PNR voor het luchtverkeer, werkt de BelPIU aan de 
ontwikkeling van haar connecties met internationale 
bus- en hogesnelheidstreinoperatoren. In dit verband 
zijn twee proefprojecten gepland, waardoor zij op dat 
vlak in Europa een voortrekkersrol zal kunnen spelen. 
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De Belgische passagiersinformatie-eenheid (BelPIU)

8.278.013  
geanalyseerde 
passagiersgegevens

• Tegenover 23.500.000 in 2019

• Dekking van 86% vliegtuig-
passagiers (t.o.v. 70% in 2019)

2019 2020

Evolutie van het aantal door PIU gescreende vluchten
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controles

Op basis van de kruising tussen 
de passagiersgegevens en de 
Nationale Gegevensbank (ANG) 
van de federale politie

168
drugshandel

98
zware diefstal

9
doodslag
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terrorisme 
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parentale ontvoering 
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Soort misdaad
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positieve kruiscontroles 
in het kader van 
zware criminaliteit of 
terrorisme, waarvan ... 

45
acties op het terrein 
resulteerden in een 
verrijking van lopende 
dossiers of onderzoeken.

115
douanecontroles op het 
terrein, waarvan ... 

60
In 60% van de gevallen 
hebben deze controles 
geleid tot de vaststelling 
van een overtreding. 

644
controles van profielen 
van verdachte reizigers, 
waarvan ... 

431
van deze controles 
positief bleken te zijn. 

244
verzoeken van Europese 
tegenhangers  omtrent de 
uitwisseling van passagiers-
gegevens, waarvan ... 

56
gevallen waarin BelPIU 
nuttige informatie kon 
verstrekken. 
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Personeel en infrastructuur

Versterkt personeel

De afgelopen jaren vond er een heuse evolutie plaats 
in de opdrachten van het Nationaal Crisiscentrum, 
om rekening te houden met alle aspecten van 
de risicocyclus en de verschillende risico’s waar 
onze samenleving aan kan blootgesteld worden.  
Om die opdrachten uit te voeren kan het NCCN 
rekenen op een netwerk van partners. Maar het 
wordt ook steeds belangrijker om deze expertise 
binnen het NCCN zelf te ontwikkelen. Deze 
verhoogde expertise is zichtbaar in de evolutie van 
het personeel van het NCCN. 

In 2020 ging een nieuwe golf aan aanwervingen van 
start, die in 2021 wordt voortgezet. Op 31 december 
2020 telt het NCCN 188 personeelsleden (vgl. 172 
op 31 december 2019). In 2021 blijven we nieuwe 
personen aannemen om tot een kader van 232 
VTE te komen. De zoektocht naar de juiste profielen 
vormt echter een uitdaging voor het NCCN. De nog 
52 openstaande plaatsen bewijzen de moeilijke 
zoektocht naar gekwalificeerde profielen.

Business continuity plan

Een noodsituatie kan zich dag of nacht voorzien. 
De permanentie van het NCCN is 24/7 aan het 
werk. Om ook een snelle activatie van de andere 
crisisstructuren te garanderen, werd het Business 
continuity plan van het NCCN werd versterkt.  

Deze versterking van de wachtsystemen geldt voor 
alle kritieke functies binnen het NCCN, bijvoorbeeld 
de diensten voor noodplanning, communicatie, BE-
Alert, ICMS, ICT, de juridische of internationale dienst.  

Voor 2016 werd een federale fase gemiddeld om de 
5 jaar afgekondigd. Sindsdien is het aantal federale 
fases en nationale coördinaties sterk gestegen. 
Onze BCP-organisatie slaagde erin om adequaat te 
reageren. De werking van deze organisatie heeft zich 
bewezen en wordt erkend door onze partners.

Psychosociale steun

Crisisbeheer kan een grote impact hebben op het 
personeel van het NCCN, omwille van de enorme 
werkdruk, stress en emotionele impact. Daarom 
werd er een psychosociale werkgroep opgericht  
om de behoeften van het personeel in kaart te 
brengen en psychosociale ondersteuning aan te 
bieden aan alle medewerkers die er gebruik van wil 
maken. Deze groep is samengesteld uit leden van 
verschillende departementen van het NCCN en 
pleegt regelmatig overleg met de preventiedienst  
van de FOD Binnenlandse Zaken en de sociale 
dienst. In het kader van de coronacrisis heeft 
deze werkgroep ook samengewerkt met de FOD 
Volksgezondheid en het Rode Kruis.  

Aangepaste infrastructuur

Met het oog op efficiëntie en welzijn op het werk  
wordt de globale infrastructuur van het NCCN 
voortdurend verbeterd. Dit geldt zowel voor de 
gebouwen, die in 2020 zijn gerenoveerd, als voor 
het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld voor 
het personeel en/of partners. Deze verbeteringen 
waren noodzakelijk gelet op de toename van het 
aantal medewerkers en de gezondheidscrisis, die 
bijzondere behoeften met zich meebracht (capaciteit 
van de vergaderzalen, noden voor telewerk …). 

Ondanks de verbeteringen is er een sterke nood aan 
nieuwe, aangepaste infrastructuur om te kunnen 
blijven voldoen aan de noden en behoeften van onze 
medewerkers. Er werd ook bijzondere aandacht 
besteed aan de IT-infrastructuur. Het NCCN wil een 
grotere autonomie en beveiliging van haar netwerk. 
Daarnaast moesten de gegevens ook gemigreerd 
worden naar een hybride Cloud/On-premise 
omgeving, zodat informatie intern beter gedeeld kon 
worden tijdens het telewerk of bij vergaderingen op 
afstand onder collega’s of met externe partners, 
zowel in crisis- als in niet-crisissituaties.
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De strijd tegen het coronavirus bracht voor de medewerkers  
van het NCCN ontelbare uitdagingen met zich mee zowel  

op persoonlijk als professioneel vlak.  

In het jaar 2020 waren deze twee aspecten van het leven meer dan ooit met elkaar verweven 
op een manier die waarschijnlijk de rest van hun carrière zal beïnvloeden.  De NCCN-
medewerkers moesten nieuwe hindernissen overwinnen en samen lange maanden van 
emotionele druk doorstaan. 

Indien we slechts één essentiële zaak uit deze crisis zouden moeten onthouden, dan is het 
zonder twijfel de solidariteit die ons in staat stelde om vol te houden. Deze solidariteit kwam 
sterk naar voren in onze werkrelaties, zoals onze collega's verderop in dit verslag kunnen 
getuigen. 

Dankzij de tekenen van vriendschap, steun en wederzijdse hulp slaagden we erin de lange 
werkdagen sereen door te komen. 
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Chronologie

Volgens het Koninklijk besluit van 18 april 1988 heeft 
het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) tot taak 'op 
bestendige wijze de informatie die betrekking heeft op 
zijn bevoegdheden te verzamelen en te analyseren, de 
verantwoordelijke personen en diensten in te lichten 
over nationale crisissituaties of over gebeurtenissen 
die tot dergelijke toestand kunnen leiden'.  

In dit kader heeft het NCCN met zijn vele partners 
overeenkomsten gesloten om hen in te informeren 
zodra een incident of een atypische situatie zich 
voordoet die tot een noodsituatie zou kunnen leiden. 
Het NCCN neemt ook proactief contact op wanneer 
het van een bepaalde situatie op de hoogte wordt 
gebracht nog vóór de betrokken sector. Dat is ook 
wat er gebeurd is in het kader van de coronacrisis. 

Op vrijdag 17 januari wordt een persbericht 
gepubliceerd over de aanhoudende 

epidemie in Wuhan (Newsday, 17-01-20 'New virus 
may become global danger'). Het persbericht meldt 
dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
waarschuwt voor een wereldwijde uitbraak, dat een 
61-jarige man aan de ziekte is overleden en dat in 
Wuhan al tientallen besmettingen zijn gerapporteerd.  
Het CBRNe-centrum van het NCCN, dat onder 

meer toezicht houdt op chemische, biologische, 
radiologische en nucleaire risico's, bevestigt dat ze 
het virus reeds op de voet aan het volgen zijn. 

Op zaterdag 18 januari kondigen de media 
aan dat er in China al 1.700 gevallen van 

besmetting zijn, maar de persberichten spreken 
elkaar tegen of relativeren het risico. Na intern overleg 
wordt op maandag 20 januari beslist om contact op te 
nemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) om het 
risico voor België te evalueren en te beslissen of het 
NCCN al dan niet een eerste coördinatievergadering 
moet organiseren. 

Op maandag 20 januari was een eerste 
telefonisch contact tussen het CBRNe-

centrum, de FOD VVVL en Sciensano. Er wordt 
bevestigd dat de FOD VVVL en de Risk Management 
Group (RMG) dit dossier op de voet volgen. De pers 
rapporteert de eerste gevallen buiten China (Japan, 
Zuid-Korea en Thailand).  Er wordt afgesproken dat 
het NCCN op de hoogte zal worden gebracht indien 
er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of acties 
moeten worden ondernomen. 

17
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20

Tijdslijn vanaf dinsdag 28 januari 
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Het CBRN-centrum stelt een situatieschets op 
waar de besmetting zich heeft voorgedaan, hoe het 
virus is opgedoken, wat de symptomen zijn en welke 
maatregelen in België zijn genomen.  

De nationale gezondheidsprocedures zijn 
gekend en worden gevolgd, de capaciteit van 
laboratoriumopsporing is beschikbaar en Sciensano 
beschikt ook over een back-uplaboratorium. Op 
verzoek van Europa wordt er gecommuniceerd 
en worden adviezen en procedures aangepast en 
gevolgd. De FOD VVVL meldt dat er op de luchthaven 
acties zijn ondernomen (passagierscontrole van 
vluchten uit China, temperatuurmetingen ...). 

Wat de kritieke factoren betreft, meldt het CBRNe-
centrum dat uit de feedback van de FOD VVVL 
blijkt dat de door de Chinese autoriteiten verstrekte 
informatie twijfelachtig is en dat de overdracht 
van mens tot mens nog niet duidelijk is. Deze 
overdraagbaarheid zal later worden bevestigd.  

Het CBRNe-centrum kondigt aan dat de 
WHO op 22 januari een (crisis)bijeenkomst zal 

houden.  De FOD VVVL vraagt de Belgische artsen 
heel waakzaam te zijn. Op dat moment worden geen 
verdere maatregelen aangekondigd.   

Op vrijdag 24 januari pleit de directeur-
generaal van de NCCN , na een persoonlijk 

onderhoud met de voorzitter van de FOD VVVL, voor 
een actievere voorbereiding van het crisisbeheer 
door onder meer na te gaan hoe gelijkaardige 
ziekten (SARS) of dreigingen in het verleden werden 
aangepakt en beheerd (bv. de H1N1-pandemie in 
2009).  

De eerste coördinatievergadering wordt 
georganiseerd op initiatief van de DG 

NCCN op maandag 27 januari 2020.  Doel van de 
vergadering is de huidige stand van zaken van het 
coronavirus te bespreken met de partners. Er wordt 
een beschrijving gegeven van het coronavirus en het 
crisisbeheer.  

Rekening houdend met de aanwezigheid 
en de verspreiding van het virus in België, 

de dreiging van talrijke slachtoffers en de nood aan 
coördinatie tussen de betrokken organisaties en 
departementen, beslist de minister van Binnenlandse 
Zaken op 12 maart 2020 om een federale fase van het 
crisisbeheer af te kondigen. Dit is het echte begin van 
de crisisfase en het opzetten van een operationele 
follow-up met alle partners.
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Coördinerende rol voor informatie-uitwisseling 
en steun aan partners 

Vanaf het begin van de crisis heeft het NCCN 
essentiële informatie verzameld en de opdracht 
gekregen te coördineren en een gemeenschappelijk 
inzicht in de situatie te ontwikkelen ten dienste van de 
werkzaamheden en de besluitvorming op het terrein.  

Concreet waren de taken van het NCCN als volgt:  

Boven op de dagelijkse informatie-uitwisseling 
via zijn Permanentie speelde het NCCN in 2020 
een coördinerende rol door de organisatie van 66 
vergaderingen van het Federaal coördinatiecomité 
(COFECO) en 82 videoconferenties voor de 
gouverneurs.  

Juridische ondersteuning van de minister van 
Binnenlandse Zaken bij het opstellen van het 
ministerieel besluit (in 2020 ging het om 32 
publicaties in het Belgische Staatsblad). Bijzondere 
aandacht werd besteed aan onregelmatigheden, 
onnauwkeurigheden en inconsistenties om de 
geldigheid van juridische teksten te waarborgen. 

Redactionele ondersteuning bieden aan het beleid  
bij de omzetting van uitvoeringsmaatregelen in FAQ’s 
(in 2020 werden er 45 FAQ’s gepubliceerd).  De 
maatregelen bekendmaken bij het grote publiek, met 
bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen, 
onder meer door persconferenties te organiseren 
(in 2020 werden er 122 persconferenties 
georganiseerd), en de FOD Volksgezondheid 
ondersteunen bij zijn communicatieactiviteiten op de 
website en het informatienummer. 

Nauw contact onderhouden met de homologen 
van het NCCN in de buurlanden om op de hoogte 
te blijven van de maatregelen die daar worden 
aangekondigd en de gevolgen ervan (bv. sluiting van 
de horeca) voor België.  

Informatiemanagement beheren:  

Verslagen opstellen van de vergaderingen van 
het COFECO, deze verspreiden aan partners en 
een opvolging verzekeren van de acties die in de 
vergadering werden beslist.  

Notuleren in ICMS van de belangrijke elementen van 
de vergaderingen tussen NCCN en de gouverneurs 
en de te ondernemen acties als resultaat van dit 
overleg.  Via de tool ICMS kunnen de gouverneurs 
live de aantekeningen volgen van de belangrijkste 
punten en de genomen beslissingen tijdens de 
vergaderingen.  

Behandeling van vragen: het NCCN, en in  
het bijzonder het team informatiemanagers, heeft 
in september 2020 een systeem ingevoerd voor 
het behandelen en opvolgen van de vragen die 
binnenkomen via het algemene adres van de 
Permanentie om erover te waken dat elke vraag 
wordt behandeld.  

Het overzicht behouden van de lokale 
politiemaatregelen: sinds juli 2020 heeft het NCCN 
ook een systeem opgezet waarmee op elk moment 
een overzicht kan worden verkregen van alle lokale 
politiemaatregelen die door de burgemeesters en 
de gouverneurs zijn genomen, aanvullend op de 
maatregelen van de minister van Binnenlandse 
Zaken.  

66
COFECO-vergaderingen

45
FAQ's over de uitvoeringsmaatregelen

82  
videoconferenties met de gouverneus

122
persconferenties

32
ministeriële besluiten

2-3
SITREPs per week
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Het NCCN heeft sinds november 2020 ook gegevens verzameld over de controle op de  
naleving van de COVID-19-maatregelen en deze verspreid aan de partners via het 
situatierapport. 

Tijdens dit jaar, van bijna onafgebroken federale crises, bleek ICMS een essentieel 
crisisbeheersingsinstrument voor alle partners. De dienst ICMS stelde zich ter beschikking 
om te kunnen inspelen op vragen van gebruikers,en om prioriteit te geven aan nuttige  
verbeteringen die niet waren gepland. Zo werd bijvoorbeeld de module ziekenhuiscapaciteit 
verder ontwikkeld om ze intuïtiever te maken en meer verschillende soorten bedden aan  
te bieden.  

Ten slotte kende ICMS ook zijn hoogste gebruik tijdens de eerste maanden van de federale 
crisis. De ICMS-afdeling ving dit op door de hostingcapaciteit aan te passen telkens wanneer 
dit nodig was, zodat het systeem zo vlot mogelijk bleef werken ter ondersteuning van het 
crisisbeheer. 
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Opvolging van de impact van  
de COVID-19 crisis 

Kritieke infrastructuur 

Het NCCN monitorde de werking van de kritieke 
infrastructuur en deed dit met de steun van de 
sectorautoriteiten, de exploitanten van kritieke 
infrastructuur en de leveranciers van essentiële 
diensten. Deze infrastructuur moet immers een 
essentiële werking garanderen ondanks het 
wegvallen van werkkrachten ten gevolge van de 
coronapandemie (bedrijfscontinuïteitsplan).  

Telecomoperatoren 

In samenwerking met BIPT (Belgisch Instituut voor 
postdiensten en telecommunicatie) volgt het NCCN 
de telecomnetwerken dagelijks op (stabiliteit en 
capaciteit van de netwerken). 

Als gevolg van de coronamaatregelen werd 
er een aanzienlijke toename van het data- en 
spraakverkeer vastgesteld (toename van telewerk 
en van het gebruik van streamingdiensten zoals 
onder andere Netflix). De monitoring van incidenten 
en van de netwerkcapaciteit werd gehandhaafd 
omdat een verdere toename van het verkeer (bv. 
als gevolg van strengere coronamaatregelen) tot 
congestieproblemen op het netwerk had kunnen 
leiden. Er werden periodieke samenvattende 
rapporten en analyses verstrekt. 

Cyberlandschap 

In samenwerking met het  Centrum voor Cyber 
security België (CCB) monitort het NCCN ook 
voortdurend mogelijke cyberdreigingen in 
verband met de coronacrisis. Zo worden pogingen 
gedetecteerd van cybercriminele om misbruik te 
maken van de situatie, met name via phishing- of 
ransomwarecampagnes of via computeraanvallen 
gericht tegen sectoren die van cruciaal belang zijn 
voor de aanpak van de crisis, zoals organisaties in de 
gezondheidszorg (ziekenhuizen, laboratoria...).  

Desinformatie

Diverse acties konden de uitingen van desinformatie 
analyseren en opvolgen: 

• Regelmatig contact met de politie-en 
inlichtingsdiensten (gericht op de crisisfase en 
actualiteit zoals de vaccinatieproblematiek). 

• Opvolgen van en deelnemen aan vergaderingen 
van het Rapid Alert System in het kader van de 
desinformatie omtrent COVID-19. 

• Bijdrage aan de IPCR-vragenlijst van de EU. 

Media en sociale media 

In het kader van zijn informatie- en communicatie-
opdrachten heeft het NCCN de sociale media tijdens 
de hele coronacrisis gemonitord op drie niveaus:  
wat is de impact van de crisis? Wat zijn de noden? 
Wat is het sentiment? 

Deze analyse vormt de basis van de 
communicatiestrategie die wekelijks onder de 
partners wordt verspreid. 

Tot de monitoring van de sociale media behoort 
ook het beantwoorden van de duizenden berichten 
van burgers die per e-mail of via Facebook en 
Twitter werden ontvangen.  Een klus die het NCCN-
communicatieteam kon klaren dankzij de unieke 
samenwerking tussen de verschillende diensten, die 
elk hun vaardigheden hebben gedeeld ten dienste 
van de burger.  
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De uitdaging van de communicatie  
met de bevolking 

De duur van de crisis, de vrijheidsbeperkingen, de complexiteit van de informatie, de 
angst voor de gezondheid, de verspreiding van fake news en vooral de met angst gepaard 
gaande 'infobesitas' ...: vooral op het gebied van de communicatie met het publiek waren  
de uitdagingen talrijk. 

Een van de grootste moeilijkheden op het gebied van communicatie is ervoor te zorgen dat 
informatie, ook al is ze gecompliceerd en onderhevig aan frequente veranderingen, op een 
continue, doorzichtige en gecoördineerde wijze wordt doorgegeven.  Verder moet informatie 
ook gemakkelijk toegankelijk zijn en is het belangrijk dat de burger wordt geïnformeerd door 
een officiële, relevante en begrijpelijke bron. 

De sleutel daartoe ligt in het kiezen van de meest geschikte communicatiekanalen. 

Zo was  de persconferentie een vaste afspraak voor de pers en het publiek waarop een 
objectieve interpretatie van de situatie en een eenvoudige uitleg van de te nemen maatregelen 
werd gegeven. Sociale media daarentegen worden meer gezien als het kanaal bij uitstek voor 
dialoog.

wetenschappelijke 
onzekerheid

ongeruste  
burgers

psychosociale  
impact

vele  
communicatoren

internationaal  
aspect

human  
ressources

polemisten en 
complotdenkers

fake news en 
desinformatie

langdurig  
karakter

De belangrijkste uitdagingen
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Belangrijkste communicatie-acties in 2020

122
persconferenties

• Interfederale woordvoerders 
woordvoerders van het NCCN

• Toegankelijk voor journalisten

• Frequentie aangepast aan  
de evolutie van de pandemie

• Via livestream

• Continuiteit: een vaste afspraak voor de media 
en de burgers 

• Toegankelijk voor doven en slechthorenden

• Eenvoudige informatie, duidelijk en begrijpelijk 
voor iedereen

+1.000.000 
oproepen naar het  
infonummer

• Piek op 16 maart : 9.724 oproepen

• In samenwerking met een privépartner

• Aantal operatoren: van 10 tot 100

102.000.000  
de téléchargements sur le site

• Online sinds 28 januari 2020

• Samenwerking FOD Volksgezondheid, NCCN

• Referentiewebsite

• Beschikbaar in 4 talen

• Officiële FAQ (veelgestelde vragen)

6.500  

berichten via sociale media  
per dag

• NCCN – FOD Volksgezondheid - Sciensano

• Bekendmaking van informatie

Webcare-team
Tot 10 personen actief aanwezig om op te volgen, 
te informeren en te reageren.

Collega's van alle NCCN-afdelingen hebben de 
communicatiedienst actief ondersteund  met 
het beantwoorden van de via sociale netwerken 
gestelde vragen. 

Communicatie

• Inclusief :  
informatie beschikbaar in 25 talen

• Communicatie naar specifieke doelgroepen

• Communicatie via influencers

• Nationale campagnes in samenwerking met 
de Kanselarij van de Eerste Minister

934.161
BE-Alert adressen

18 informatiecampagnes gelanceerd over de 
COVID-maatregelen naar aanleiding van de 
overlegcomités, gericht op alle in het BE-Alert-
systeem geregistreerde personen

• Gelanceerd in de drie landstalen

• Een aanzienlijke stijging van het aantal burgers 
die zich inschreven: van 694.104 naar  
934.161 adressen.

reacties op berichten 
van burgers via sociale 
netwerken en via  e-mail
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Inclusieve communicatie 

Het is van essentieel belang om er voor te zorgen 
dat iedereen toegang heeft tot informatie in een 
noodsituatie. De fysieke veiligheid van de burgers 
staat immers op het spel. Kwetsbare personen, 
anderstaligen, laaggeletterden, daklozen ... : 
deze doelgroepen zijn soms moeilijk te bereiken, 
maar mogen niet over het hoofd gezien worden. 
Daarom werkten we samen met verschillende 
partners om, via aangepaste kanalen, o.a. visuele en 
audiocommunicatie, infofiches in een eenvoudige, 
toegankelijke taal, vertalingen ... te voorzien.  

Gerichte communicatie 

De communicatiecampagnes werden in 
samenwerking met de Kanselarij van de 
Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid 
ontwikkeld. Hierbij werd rekening gehouden met 
verschillende wetenschappelijke onderzoeken in 
inzichten uit verschillende sectoren, waaronder 
gedragspsychologen.  

Dankzij  deze samenwerkingen konden verschillende 
doelgroepen worden geïdentificeerd en kon inzicht 
worden verkregen in hun specifieke behoeften en de 
belemmeringen voor een goede communicatie. 

De crisiscommunicatie werd georganiseerd volgens 
verschillende parallelle strategieën en in nauwe 
samenwerking met verschillende partners: 

• Een strategie per crisisfase: 

• Van crisiscommunicatie naar 
risicocommunicatie 

• 'Geef het voorbeeld'-strategie  
(vaccinatie en maatregelen) 

• Samenwerking met de lokale autoriteiten  
om de communicatie aan te passen aan  
de behoeften ter plaatse.

• Een strategie gebaseerd op goede 
praktijken per doelgroep 

Deze crisis heeft aangetoond dat het tijdens 
een noodsituatie niet volstaat adviezen op korte 
termijn te geven (bijvoorbeeld onderdak zoeken), 
maar men ook rekening moet houden met de 
verschillende dynamieken die een langdurige 
crisis als de coronacrisis teweegbrengt. 
Deskundige psychologen integreren, inzetten 
op burgerparticipatie, actief en transparant 
communiceren... Allemaal elementen waarmee 
rekening moet worden gehouden tijdens een 
langdurige crisis zoals we die hebben meegemaakt 

Voorbeelden van visuals uit de nationale campagne
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Een veelheid van  
gecoördineerde actoren

Voor de communicatie werkte het NCCN niet enkel 
samen met de traditionele partners  (oa. FOD VVVL 
en Sciensano), maar er werd ook samengewerkt 
met nieuwe partners in de realisatie van de inclusieve 
communicatie. 

Samenwerking met de gouverneurs 

De gouverneurs waren bevoorrechte partners vanaf 
het begin en zelfs voor de afkondiging van de federale 
fase.   

Samenwerking met de FOD Volksgezondheid

Van bij het begin van de federale fase was er ook 
op communicatief vlak een nauwe samenwerking 
met de FOD Volksgezondheid en Sciensano.  
Deze resulteerde zich in diverse acties:  

• Ontwikkeling van een gestructureerde en 
coherente communicatiestrategie, op basis van 
het Werkproces Crisiscommunicatie (WPCC).  

• Wekelijks delen van een analyse van de 
percepties en de informatiebehoeften, verzameld 
via monitoring van de (sociale) media, vergezeld 
van strategisch en operationeel advies. 

• Opening van een specifiek informatienummer.  

Het delen van communicatiemateriaal met  de 
communicatiediensten van de gouverneurs en van de 
Belgische steden en gemeenten, om  zo samen een 
coherente informatie te verzekeren. Een soortgelijke 
aanpak wordt gevolgd naar de woordvoerders en 
communicatiediensten van de betrokken federale en 
gewestelijke overheden toe.

Samenwerking met de lokale  
en provinciale D5

• Wekelijkse overlegvergadering 

• Uitwisseling van monitoring en strategisch 
advies

• Versturen van een wekelijkse nieuwsbrief (goede 
praktijken, documenten, informatie enzovoort

Samenwerking met de kabinetten van de vele 
betrokken FODs

INFOCEL coördineert de communicatie tussen de 
verschillende overheden volgens twee principes: 

1. “One voice” om de consistentie van de 
boodschap te waarborgen. 

2. "Elk zijn eigen bevoegdheid': aanvullende 
boodschap 

• (dagelijks/wekelijks) delen van de monitoring 
en de strategische richtlijnen die door de 
verschillende partners moeten worden 
gevolgd 

• Wekelijks overleg met diverse partners

• Samenwerking met politieke woordvoerders

Ministeriële besluiten: 32 (1 besluit houdende de 
afkondiging van de federale fase betreffende de 
coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus 
COVID-19 en 29 besluiten houdende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus te beperken, 
of wijzigingen ervan). 

federale  
entiteiten

kabinetten en 
departementen

gouverneurs

FOD 
Volksgezondheid

lokale  
en provinciale  

D5
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Voor elk ministerieel besluit dat wordt goedgekeurd, 
worden gemiddeld drie ontwerpen opgesteld 
of herwerkt door het kabinet van Binnenlandse 
Zaken en/of de juridische dienst van het Nationaal 
Crisiscentrum. Elk besluit is het voorwerp van 
interkabinetsvergaderingen onder toezicht van de 
juridische dienst van het Nationaal Crisiscentrum om 
de wijzigingen op te nemen of die van het kabinet van 
de minister van Binnenlandse Zaken te herzien. 

Begin van het opstellen van de zogenaamde 
pandemiewet, in samenwerking met de ADCV 
(Algemene Directie Civiele Veiligheid), de centrale 
juridische dienst van de FOD Binnenlandse Zaken en 
het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. 

Opstellen van de regelgeving inzake het coronavirus 
in nauwe samenwerking met de FOD Binnenlandse 
Zaken, met inbegrip van het ministerieel besluit 
houdende dringende maatregelen ter beperking 
van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
en het wetsontwerp betreffende de maatregelen 
van bestuurlijke politie tijdens een epidemische 
noodsituatie. 

• Behandeling van parlementaire vragen door de 
juridische dienst. 

• Ondersteuning van de centrale juridische dienst 
bij de follow-up van juridische procedures.  

• Behandeling van juridische vragen en klachten  
in verband met de toepassing van het  
ministerieel besluit houdende dringende 
maatregelen ter beperking van de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 en de daarmee 
verband houdende FAQ, in nauwe samenwerking 
met het kabinet van Binnenlandse Zaken. 

• Opstellen van juridische nota's over onderwerpen 
die van belang zijn voor de coronapandemie. 

Samenwerking met de gefedereerde 
entiteiten om tegenstrijdigheden tussen 
lokale maatregelen en het federale niveau  
te vermijden

Het NCCN is een multidisciplinair, inter-
departementaal en intergewestelijk crisiscentrum 
dat werkt met een 'alle regeringen omvattende' 
aanpak.  

Als er lokale maatregelen worden genomen, 
moet er een goede motivering zijn waarom zij  
noodzakelijk zijn. 

Het is beter verschillende maatregelen te nemen in 
verschillende gebieden dan algemene maatregelen 
op te leggen die het land onnodig verlammen.
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Een versterkte internationale 
samenwerking

Begin 2020 bevond de oprichting van de internationale Crisis Management Cell (ICC)  
zich in de projectfase (de goedkeuring van de Ministerraad was nog vereist). De overgang 
naar de federale fase heeft de oprichting ervan versneld om de vele internationale aspecten 
van dit dossier binnen het NCCN te kunnen behandelen, gezien de gevolgen van de Covid-
crisis veel verder reiken dan de nationale grenzen.  

Omdat er op dat moment, met uitzondering van de verbindingsofficier van Defensie nog  
geen gedetacheerd personeel beschikbaar was van andere federale overheidsdiensten, 
werd er beroep gedaan op interne versterking van de andere directies binnen het NCCN.  

In de loop van 2020 heeft ICC, in nauwe samenwerking met de verschillende diensten 
van het NCCN, een reeks vergaderingen voorgezeten van de interdepartementale en 
multidisciplinaire Werkgroep ‘Grensovergangen’ waarin de verschillende disciplines, FOD's 
en ministeriële kabinetten vertegenwoordigd waren.  Het ICC nam ook deel aan andere 
coördinatievergaderingen van het NCCN met zijn verschillende partners (COFECO-
vergaderingen, gouverneurs, interkabinetten, enz. ) wat resulteerde in input voor het MB en 
de FAQ.  

Bovendien werd getracht een adequaat antwoord te geven op de vele vragen van partners 
en particulieren over grensoverschrijdend verkeer. Het ging om vragen van buitenlandse 
ambassades over reis-, test- en quarantainevoorschriften tot vragen van mensen die op 
bezoek bij familie in het buitenland wilden of naar hun tweede verblijf in België.  Ook in het 
kader van de coördinatie op Europees niveau, bijvoorbeeld de wekelijkse vragenlijsten in het 
kader van IPCR (geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons) en Re-Open EU werden 
er telkens inhoudelijke bijdragen geleverd. 

De behoefte aan coördinatie op internationaal niveau maakte ook de uitbreiding van de 
internationale afdeling van het NCCN noodzakelijk. 

grensoverschrijdend 
verkeer

testing

quarantaine

Vele vragen van partners en 
particulieren over :
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Deze diensten werden belast met:  

• Frequente contacten met buitenlandse ambassades in België en Belgische ambassades 
in het buitenland om informatie uit te wisselen. 

• Frequente contacten met andere crisiscentra in het kader van het DG-netwerk met het 
oog op de uitwisseling van informatie om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan en 
de uitwisseling van de eerste door de verschillende Europese landen geleerde lessen te 
bevorderen.   

• Regelmatige conferenties tussen Noordrijn-Westfalen - Nedersaksen - België - 
Nederland. 

• Wekelijkse vergaderingen van de Benelux-werkgroep COVID-crisis .

De coronapandemie leidde tot het versterken van de samenwerking met het Nederlandse 
Crisiscentrum en het Luxemburgse Haut-Commissariat à la Protection Nationale.  
In dit verband wordt tweemaal per maand een virtuele vergadering gehouden tussen de 
directeuren-generaal van de crisiscentra van de Benelux en van Noordrijn-Westfalen.  
Deze vergaderingen worden georganiseerd door het Benelux-secretariaat en hebben 
een informeel karakter. Tijdens deze virtuele bijeenkomsten ligt de nadruk op het 
uitwisselen van informatie en goede praktijken. Met betrekking tot de coronacrisis 
worden de epidemiologische situatie, de coronamaatregelen en de gevolgen van de 
pandemie voor de bevolking van elk deelnemend land besproken, zodat alle deelnemers  
een gemeenschappelijk zicht krijgen op de situatie in hun respectieve landen. 

Deze vergaderingen hebben al tot zeer positieve en concrete resultaten geleid bij de 
coördinatie van een aantal coronamaatregelen. Ook de vaccinatiecampagne, zowel het 
logistieke gedeelte als de stand van zaken, wordt tijdens deze vergaderingen besproken. 
Dit resulteerde in een bezoek van een Belgische delegatie aan een grootschalige oefening 
in Luxemburg. Op die manier kon de delegatie persoonlijk zien hoe een oefening van deze 
omvang verloopt en lessen trekken uit de organisatie van deze vaccinatie-oefening. Naast de 
coronacrisis worden op deze bijeenkomsten ook andere onderwerpen besproken, zoals de 
Brexit en de toekomst van het crisisbeheer op Europees niveau.  

COVID-CRISIS
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Conclusie

Op het moment dat deze tekst geschreven wordt, is het jaar 2021 al in volle gang. Het NCCN 
is reeds begonnen aan een reeks nieuwe projecten die we in de volgende editie van het 
jaarverslag aan u willen presenteren. 

Om u alvast een voorproefje te geven, leek het ons relevant om  
het rapport van 2020 af te sluiten met een overzicht  

van de projecten die we in 2021 uitvoeren. 

COVID-19 heeft nog grotendeels het ritme van het jaar 2021 bepaald. Dit heeft het NCCN 
er echter niet van weerhouden om trouw te blijven aan diens wil om een multidisciplinair, 
interdepartementaal, interregionaal, internationaal georiënteerd Nationaal Crisiscentrum te 
zijn. Het NCCN zorgt vanuit een cruciale centrale positie, met een passende infrastructuur, 
voor de strategische ondersteuning van partners, in synergie met alle veiligheidsactoren. Alle 
projecten en doelstellingen die we nastreven zijn een dagelijkse verrijking voor ons gemoed.

In 2021 hebben we de lessen geleerd uit de COVID-19-crisis, kunnen toepassen op andere 
crisissen die dit jaar animeerden. Denk bijvoorbeeld aan de cyberaanval op de FOD 
Binnenlandse zaken afgelopen mei, aan de zoektocht naar de voortvluchtige Jürgen Conings, 
of aan de ernstige overstromingen die het land deze zomer teisterden.

Deze lessen zijn ook van toepassing op latere grote evenementen en in het bijzonder 
op de NAVO-top, die in juni 2021 in België werd georganiseerd en waarvoor het 
NCCN de veiligheidstaskforce leidde. Die taskforce brengt de verschillende partners 
(federale politie, lokale politie, OCAM, FOD Binnenlandse Zaken) samen, legt adequate 
beschermingsmaatregelen vast en ziet live toe op het goede verloop van de top. Om de 
monitoring van evenementen en de bescherming van VIPs te verbeteren, is er in 2021 een 
nieuwe eenheid opgericht die risicoanalyses uitvoert in verband met persoonlijkheden 
(buitenlandse of binnenlandse), gevoelige evenementen en kritieke infrastructuren.  
Op die manier verzoekt het NCCN om beveiligingsmaatregelen te verfijnen en een groter 
reactievermogen te bieden bij een incident. 

Om de controlemissies van het NCCN te verbeteren wordt een multidisciplinair ‘National 
Travel Targeting Center (NTTC) opgericht in 2021-2022. Dit centrum integreert BelPIU en 
de nationale eenheid ETIAS (BelENU) om een verbeterde multidisciplinaire capaciteit voor 
analyse te kunnen verschaffen die alle garanties biedt op het vlak van gegevensbescherming 
en informatiebeveiliging. 



   37Jaarrapport van het Nationaal Crisiscentrum Conclusie  |

Ook met betrekking tot internationale relaties streeft het NCCN verschillende projecten 
na zoals bijvoorbeeld de continuïteit van het Netwerk van Directeuren-Generaal van de 
Europese Crisiscentra en de opstart van een permanente formele werkgroep binnen de 
Raad van de Europese Unie voor een horizontaal crisisbeheer. In 2021 wordt ook een dienst 
opgericht voor Europese en internationale fondsen en projecten. Deze dienst zal projecten 
indienen in overeenstemming met de prioriteiten van het NCCN en biedt ook ondersteuning 
aan de directies van het NCCN die een project ontwikkelen binnen een internationale context. 

De internationale Crisis Management Cell bleef zich begin 2021 richten op de  
COVID-crisis na de verstrenging van de internationale regels met betrekking tot reizen in 
verband met de derde golf, de opstelling van de verklaring op eer en de coördinatie van 
de kleurcodes. Deze uitdagingen heeft het ICC er niet van weerhouden om zich verder te 
ontwikkelen aangezien de procedures voor de detachering van personeelsleden uit de 
federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Financiën, Volksgezondheid, Buitenlandse 
Zaken, Mobiliteit en Defensie werden opgestart. 

Het spreekt vanzelf dat de COVID-crisis  
de noodzaak van een interationale coördinatie  

binnen het crisisbeheer heeft aangetoond.  
Ze vormde ook het uitgangspunt voor een nieuw crisisbeheer 

gericht op een versterkte communicatie en  
samenwerking met onze buitenlandse partners. 

Ook op juridisch vlak was COVID-19 de aanzet tot belangrijke veranderingen, en één 
belangrijke ontwikkeling in het bijzonder. In nauwe samenwerking met de Algemene Directe 
Civiele Veiligheid, de centrale juridische dienst van de FOD Binnenlandse Zaken en het kabinet 
van de minister van Binnenlandse Zaken heeft het NCCN gewerkt aan de opstelling van de 
"pandemiewet" met ingang van januari 2021. Het doel is een meer solide rechtsgrondslag en 
een duidelijker juridisch kader te bieden voor de maatregelen van de bestuurlijke politie die 
moeten worden genomen wanneer het land geconfronteerd wordt met een epidemische 
noodsituatie. 

De complexiteit van de taak lag in het evenwicht tussen grondwettelijke rechten en 
vrijheden enerzijds en een snel en adequaat beheer van een gezondheidscrisis anderzijds.  
De juridische dienst heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de gehele ontwerpfase van 
deze wet, zowel tijdens het opstellen ervan als tijdens de verschillende onderzoeken door de 
Raad van State. Deze wet, die op 15 juli 2021 werd aangenomen onder de titel "Wet betreffende 
de maatregelen bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodtoestand", weerspiegelt 
de goede samenwerking en solidariteit tussen de verschillende juridische diensten van de  
FOD Binnenlandse Zaken. 
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Natuurlijk waren er in 2021 ook veel niet COVID-19 gerelateerde projecten. Om er maar één te 
noemen: het NCCN was sterk betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw rechtskader voor 
de beveiliging van 5G-netwerken. Dit kader heeft tot doel de elementen van 5G-netwerken 
te reguleren die een groot risico inhouden voor de veiligheid van de communicatie,  
ook in zogenoemde "gevoelige gebieden". Het NCCN kreeg de opdracht om de ontwikkeling 
van deze "gevoelige gebieden" te coördineren door de oprichting van een speciale 
interdepartementale en interfederale werkgroep, zodat de regering de bepalingen kan 
uitvoeren. 

Tot slot is het de moeite waard de aandacht te vestigen op het personeel van het NCCN. 
Zonder hen was geen van de bovengenoemde projecten mogelijk.  In 2021 is de evolutie 
naar een "nieuwe manier van werken" en de belangstelling voor het welzijn van het personeel 
meer dan ooit versterkt. In de toekomst zal het NCCN-personeel kunnen genieten van een 
nieuw gebouw dat is aangepast aan de flexibiliteit van het team, de samenwerking en het 
telewerken.  Een werkgroep waarin ook de staatsveiligheid, de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (ADIV) en het OCAM vertegenwoordigd zijn, denkt ook verder na over het 
statuut van het NCCN-personeel.  

Wij hopen dat dit korte voorproefje uw interesse heeft gewekt. Wij kijken ernaar uit om binnen 
enkele maanden in het volgende jaarverslag een uitvoerige beschrijving te geven van alle 
projecten van het NCCN in 2021.



www.crisiscentrum.be@crisiscenterBE

http://www.crisiscentrum.be/nl
https://twitter.com/CrisiscenterBE
https://www.facebook.com/CrisiscenterBE
https://www.linkedin.com/company/crisiscenterbe/posts/?feedView=all
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