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Veiligheid

CRISISBEHEERSING

Crisisbeheersing
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DE BENELUX ALS MOTOR VAN
DE SAMENWERKING TUSSEN
DE CRISISCENTRA
Het thema veiligheid, in ruime zin, heeft de
laatste jaren een steeds belangrijkere plaats in
de Benelux-samenwerking ingenomen. Het is er
zelfs een essentiële pijler van geworden sinds
het nieuwe Benelux Unie-verdrag van 2008.
Dat is logisch aangezien de samenwerking wordt
geconfronteerd met tal van risico’s en rampen
die een menselijke, maatschappelijke of milieuimpact hebben, met steeds meer nieuwe,
diverse risico’s, getuige de COVID-19-pandemie
die nog lange tijd zal ingrijpen in de toekomst.

Het is dan ook noodzakelijk dat de Benelux-landen
samenwerken en proactief optreden om de gezamenlijke
gevolgen van grote of grensoverschrijdende crisissen zo
goed mogelijk te beheersen. Verder is het cruciaal dat zij
onophoudelijk toezien op het innoveren op het gebied van
risicopreventie en anticiperen op nieuwe noodsituaties
ongeacht of die voortvloeien uit de gevolgen van
klimaatverandering, terreurdaden of cyberaanvallen
bijvoorbeeld.
Deze Benelux-samenwerking is voornamelijk gebaseerd
op het Benelux-memorandum over de samenwerking
rond grensoverschrijdend crisisbeheersing. Het zet in op
gebieden waar een gezamenlijke Benelux-aanpak een
belangrijke toegevoegde waarde voor de lidstaten biedt.
De toepassing ervan is opgebouwd rond de volgende
essentiële assen:

De Benelux stelt het welzijn en veiligheid van
zijn burgers centraal.
• Bepalen van een gezamenlijke strategische aanpak zoals
hybride dreigingen, de inzet van drones of de uitrol van
5G.
• Optimaliseren van wederzijdse informatie-uitwisseling
in crisissituaties en daarbuiten.
• Crisisbeheersing ingeval van grote rampen
(treinongevallen, stormen, ...).
• Voorlichting van de bevolking in geval van noodsituaties
(alarmering, gebruik van sociale media, ...).
• Grensoverschrijdende samenwerking tussen de
spoed-interventiediensten (bijv.: ambulance, grens
overschrijdende akkoorden op het gebied van
brandweerzorg).

VERSTERKING VAN
DE EUROPESE AANPAK
De Europese verankering blijft niet achter. Uitgaand van
het succes van de eerste ontmoeting van de directeurengeneraal van de Europese Crisiscentra in het Huis van de
Benelux, hebben de directeuren-generaal van de Benelux
het initiatief genomen om een netwerk van Europese
crisiscentra op te richten. Met dit netwerk worden
meerdere doelstellingen nagestreefd zoals elkaar actief
op de hoogte houden ingeval van een internationale
crisissituatie en bestaande expertise en ervaring met
elkaar delen.
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(*) Een Seveso-bedrijf is een bedrijf dat een activiteit heeft die verband houdt met de behandeling, de productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen.

ELKAAR BETER LEREN KENNEN:
PRINCIPE VAN DE COUNTERPARTS
De COVID-19-crisis kent geen voorgaande en heeft
aangetoond hoe belangrijk een goede onderlinge
samenhang tussen de crisiscentra is. Het is essentieel
zijn counterparts in elk van de drie landen op voorhand te
identificeren. Sinds 3 jaar organiseert de Benelux daartoe
jaarlijks werkbezoeken aan de nationale crisiscentra
om de leercapaciteiten van elkeen te verbeteren.
Het feit zijn counterparts te kennen en ervaringen
en expertise met elkaar uit te wisselen, maakt het
mogelijk de samenwerking te verbeteren en praktische
afspraken rond de verbetering van de informatiedeling
te maken. Zo hebben de crisiscentra van de landen
tijdens de COVID-19-crisis regelmatig contact gehad over
specifieke onderwerpen en hebben hun respectievelijke
statusrapporten uitgewisseld.

OPVOLGING VAN DE
BENELUX-RISICOINVENTARISATIE
Er bestaan talloze potentiële bronnen van incidenten en
ongevallen. Om controle op deze risico’s te krijgen, dient
men ze te benoemen. Daarom hebben de Benelux-landen
en Noordrijn-Westfalen een gezamenlijke inventaris van
de grensoverschrijdende risico’s gemaakt. Op basis van
die inventaris en de geïdentificeerde prioritaire risico’s zijn
de landen doorgegaan met de analyse van de chemische
risico’s. Om de SEVESO-bedrijven* eraan toe te voegen,
werden in een strook van 15 km langs de grens gevaarlijke
activiteiten geïdentificeerd. Een ander prioritair risico zijn
de storingen in de energievoorziening. Daartoe is een
workshop georganiseerd om inzicht te krijgen in de impact
van een langdurige black-out op de bevolking en dieper in
te gaan op de goede praktijken op het gebied van planning.

DE BENELUX MAAKT
GRENSOVERSCHRIJDEND
AMBULANCEVERVOER MOGELIJK
Verhogen van de veiligheid van personen door
bestaande barrières weg te werken en door de toegang
tot grensoverschrijdende gezondheidszorg voor alle
burgers makkelijker te maken, vormt ook een prioriteit
van de Benelux. Het is immers van vitaal belang voor de
grensbewoners dat zij onafgebroken kunnen rekenen op
een snel en efficiënt spoedeisend geneeskundig vervoer.

Daartoe zijn Benelux-akkoorden gesloten die wederzijdse
grensoverschrijdende hulp in de Benelux ingeval van
spoedeisendheid en tekort aan ambulances mogelijk
maken.

BENELUX NEEMT DEEL AAN
DE EUROPESE STRATEGIE
VOOR AANPASSING AAN DE
KLIMAATVERANDERING
De aanpassing aan de klimaatveranderingen vormt een
Europese prioriteit, overeenkomstig de pijler ‘duurzame
groei’ van de Europa 2020-strategie. Dit thema blijft op
Europees niveau aan belang winnen. De behandeling
ervan in een grensoverschrijdende context zoals de
Benelux, is dan ook volkomen gerechtvaardigd. De
Benelux-landen hebben immers ervaring opgedaan
in vernieuwende grensoverschrijdende simulatieoefeningen rond risicobeheersing, volksgezondheid,
energiebeleid, transport en mobiliteit. De conclusies
van deze oefeningen (bewustwording, transparantie,
informatiedoorstroming, preventie en overleg) werden
met de Europese counterparts gedeeld.

CRISISBEHEERSING

DOSSIER CRISISBEHEERSING
Raadpleeg het dossier “Crisisbeheersing” op de website www.benelux.int

Verantwoordelijke uitgever
A. de Muyser
Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie
Regentschapsstraat 39, BE - 1000 Brussel
T +32 (0)2 519 38 11
info@benelux.int • www.benelux.int

