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HOE BEREID IK MIJN ONDERNEMING VOOR OP TERREURDREIGING?
Ik ben me ervan bewust dat een terroristische aanslag mijn onderneming
en medewerkers (in)direct kan treffen.
Ik weet aan welke risico’s mijn onderneming blootstaat.
Ik weet welke (bijkomende) maatregelen ik snel kan nemen bij een verhoogde
(terreur)dreiging en kan die gedurende een lange tijd volhouden.
Ik weet wie beslissingen neemt en communiceert in een noodsituatie.
De chain of command is duidelijk gedefinieerd.
Ik weet welke informatiekanalen ik moet volgen en raadplegen in een noodsituatie.
Ik weet wie ik moet contacteren als mijn onderneming het doelwit vormt of zich
in de nabije omgeving bevindt van een doelwit van een terreurdaad.
Mijn medewerkers kunnen verdachte handelingen herkennen en er gepast
op reageren.
Ik kan op elk moment mijn medewerkers bereiken.
Ik maak duidelijke afspraken en zet ze op papier.

HOE REAGEER IK OP EEN TERREURDREIGING?
Mijn medewerkers en ik weten hoe we moeten reageren als we direct betrokken
zijn bij een (terreur)dreiging of aanslag.
Bij specifieke vragen over mijn onderneming contacteer ik eerst de lokale politie.
Ik baseer mijn beslissingen op wat de regering en officiële kanalen communiceren
over de dreiging.
Ik neem extra maatregelen naargelang de invloed van de verhoogde dreiging
op mijn onderneming.
Ik kan mijn (extra) maatregelen gedurende een langere tijd volhouden.
Ik vind een goed evenwicht tussen de hoeveelheid en de frequentie van
de communicatie.
Ik gebruik het vooraf afgesproken kanaal om te communiceren met
mijn medewerkers.
Mijn medewerkers zijn op de hoogte van de verhoogde waakzaamheid en weten
tot wie ze zich kunnen richten bij het opmerken van verdachte zaken.
Ik luister naar mijn medewerkers en maak duidelijke afspraken.
HOE EVALUEER IK DE CRISISSITUATIE?
Ik evalueer het ontstaan van de crisis; het beheer van de crisis; de impact en
gevolgen van de genomen beslissingen; de waarde van de proactieve en
preventieve maatregelen en pas aan waar nodig.

WAT DOE IK BIJ EEN TERREURAANVAL?
01 REN WEG

02 ZOEK EEN VEILIGE
SCHUILPLAATS

03 COMMUNICEER
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WOORD VOORAF
De gruwelijke terreurdaden in Parijs, Brussel en
Nice en de golf van terreur die daarop volgde
in de ons omringende landen, lieten niemand
onberoerd. De ontmanteling van een terreurcel
in Verviers, de aanslagen op Brussels Airport
en het metrostation Maalbeek, de aanval op
politieagenten in Charleroi… maakten duidelijk
dat terreur ook dichtbij kan toeslaan. In ons land,
onze stad, of onze onderneming.

Na de aanslagen werd België, vooral door de buitenlandse media, weggezet als een
failed state. Een genuanceerde analyse van de feiten maakte plaats voor een karikaturale
voorstelling van het veiligheidsapparaat van ons land. Belgium bashing was erg populair
die dagen en ons imago en reputatie kregen een lelijke deuk. Ook onze economie,
vooral door een omzetdaling in de horeca en toeristische sector, kreeg een harde klap
te verwerken. Al die gevolgen trokken gemakkelijk de aandacht van het grote publiek.
Wat echter (noodzakelijkerwijs) onder de radar bleef, was het feit dat de Belgische politieen veiligheidsdiensten de afgelopen jaren al enorm veel werk hebben verricht.
België heeft nood aan ambassadeurs die het imago van België wereldwijd weer op de rails
krijgen. Met zin voor creativiteit, ondernemerschap en innovatie kunnen onze bedrijven
die rol op zich nemen. Het is daarbij van cruciaal belang dat zij zelf voorbereid zijn met een
doordachte en efficiënte veiligheidsaanpak. Daarom deze gids, een praktische handleiding
voor bedrijfsleiders die ondernemen in tijden van dreiging en terreur.
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De gids ‘Ondernemen onder verhoogde terreurdreiging’, die het VBO realiseerde samen
met partners uit de private en publieke sector, richt zich in de eerste plaats tot de kmobedrijfsleider. In deze handleiding vindt hij bruikbare en bijzonder praktische informatie
om te ondernemen in veranderende en onvoorspelbare omstandigheden.
De handleiding duidt gebald de belangrijkste instrumenten inzake preventie, reactie en
evaluatie van een terroristische dreiging. Een goede voorbereiding, die vertrekt vanuit
een realistische risicoanalyse, is cruciaal om het hoofd te kunnen bieden aan urgente en
abnormale gebeurtenissen, zoals terreurdaden. Improvisatie bij een crisis is zelden een
goede strategie. Vaak maken kleine handelingen een groot verschil op cruciale ogenblikken.
Vanzelfsprekend moeten na afloop van de crisissituatie de juiste lessen worden getrokken.
Procedures op papier zijn maar robuust wanneer ze de toets met de werkelijkheid hebben
doorstaan. Tot slot is het als ondernemer meer dan nuttig om de belangrijkste spelers actief in
het Belgische veiligheidslandschap te kennen. Door de veelheid aan actoren is het immers niet
altijd even eenvoudig te achterhalen wie verantwoordelijk is voor welke taken. En wie u best
wanneer inschakelt in welke situatie.
Op de omslag van deze brochure krijgt u een handige checklist met een set pertinente
vragen om een eerste risicoanalyse te maken en inzicht te krijgen in de manier waarop
uw bedrijf voldoende gewapend is (of niet) tegen een potentiële daad van terreur.
We hopen alvast dat het nooit zover komt.

Philippe Lambrecht
Bestuurder-secretaris-generaal
VBO

Marc Moris
Voorzitter
Commissie Bedrijfsbeveiliging VBO

ONDERNEMEN ONDER VERHOOGDE TERREURDREIGING

3

INHOUD
WOORD VOORAF.............................................................................................................................................................................................. 2
01 PREVENTIE
HOE BEREID IK MIJN ONDERNEMING VOOR
OP TERREURDREIGING?.............................................................................................................................................................7
1.1 Sensibilisering en veiligheidsmentaliteit.......................................................................................................................8
1.2 Risicoanalyse................................................................................................................................................................................9
1.3 Maatregelen.................................................................................................................................................................................9
1.4 Communicatie.......................................................................................................................................................................... 10
1.5 Informatiekanalen................................................................................................................................................................... 10
1.6 Herkennen van verdachte handelingen..................................................................................................................... 11

02 REACTIE
HOE REAGEER IK OP TERREURDREIGING?......................................................................................13
2.1 Reactie.......................................................................................................................................................................................... 14
2.2 Informatie- en contactpunt............................................................................................................................................... 15
2.3 Maatregelen.............................................................................................................................................................................. 16
2.4 Proportionaliteit van de maatregelen......................................................................................................................... 17
2.5 Communicatie.......................................................................................................................................................................... 17
2.6 Rol van de bedrijfsleider..................................................................................................................................................... 19

03 POSTFASE
LESSONS LEARNT.......................................................................................................................................................................... 20
04 BELANGRIJKSTE SPELERS
IN HET BELGISCHE VEILIGHEIDSLANDSCHAP......................................................................... 22

6

01
PREVENTIE
HOE BEREID IK MIJN
ONDERNEMING VOOR
OP TERREURDREIGING?
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E

en goede voorbereiding is het halve
werk. Daarom is het belangrijk om
onmiddellijk duidelijke afspraken te
maken en te investeren in maatregelen
die u nu al kunt nemen. Die maatregelen
kunnen betrekking hebben op de beveiliging van objecten, diensten en informatie, maar ook van mensen. Preventieve
maatregelen staan of vallen immers met
de steun van alle medewerkers. Bijgevolg
vormen sensibilisering en de creatie van
een bewuste veiligheidscultuur de eerste
stappen van elk beleid.

1.1 SENSIBILISERING EN
VEILIGHEIDSMENTALITEIT
“IK BEN MIJ ERVAN BEWUST DAT
EEN TERRORISTISCHE AANSLAG
MIJN ONDERNEMING (IN)DIRECT
KAN TREFFEN.”
Sensibiliseren is noodzakelijk. Veel mensen
verschuilen zich namelijk achter ‘dit zal mij
niet overkomen’. Medewerkers die correct
en geregeld worden bewust gemaakt van het
thema veiligheid zullen een juiste houding
of attitude aannemen en gepast reageren in
geval van een verhoogde dreiging.
Zowel de sensibilisering als de aandacht voor
veiligheid moeten routine worden. Het is
belangrijk dat directie en medewerkers veiligheid beschouwen als een essentieel deel van
de werkomgeving. Hierbij is een cruciale rol
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weggelegd voor de bedrijfsleider. Veiligheidsmentaliteit moet deel worden van het DNA van
de onderneming. Dat betekent dat veiligheid
en preventieve maatregelen regelmatig aan
bod komen in besprekingen met medewerkers,
bij training en opleiding en in bewustmakingscampagnes. Zorg er bijvoorbeeld voor
dat uw medewerkers de vluchtroutes van het
gebouw kennen. Als iedereen op de werkvloer
zich bewust is van de veiligheidsrisico’s, is er
voldoende draagvlak om preventief beslissingen te nemen en proactief te handelen.

WANNEER LEIDINGGEVENDEN
VEILIGHEID ALS EEN TOPPRIORITEIT
BESCHOUWEN, NEMEN OOK
DE MEDEWERKERS DE JUISTE
HOUDING AAN.
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1.2 RISICOANALYSE
ZET DE RISICOANALYSE
OP PAPIER EN MAAK ZE VLOT
BESCHIKBAAR.

“IK WEET WELKE RISICO’S MIJN
ONDERNEMING LOOPT.”
Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
Op basis van een risicoanalyse kunt u
uitmaken in welke mate uw onderneming
een doelwit vormt.
Beantwoord daarom de volgende vragen:
	
welke risico’s kent uw onderneming?
	
hoe zijn die risico’s verdeeld binnen uw
onderneming?
	
wat kan er fout lopen met uw producten?
	welke risico's binnen en buiten
de bedrijfspoort leveren welke
problemen op?
	
wat zijn de risico’s waar uw klanten en
leveranciers zich aan blootstellen?
Bij het opstellen van een risicoanalyse zijn
volgende stappen van belang:
	
identificeer de risico’s voor uw onderneming;
	
breng de risicovolle plaatsen en situaties
binnen uw onderneming, maar ook in de
directe omgeving, in kaart;
	
onderzoek de toegang tot risicovolle
zaken en situaties in uw onderneming;
	
zet de risicoanalyse op papier;
	
onderzoek de impact van die risicovolle
zaken op uw bedrijfsvoering en op de
veiligheid van uw bedrijf, medewerkers en
omgeving;
	
maak een prioriteitenlijst op basis van de
impactstudie;
	
concentreer u op de prioriteiten om de
veiligheid van uw bedrijf, medewerkers
en omgeving te garanderen.

1.3 MAATREGELEN
“IK WEET WELKE (BIJKOMENDE)
MAATREGELEN IK SNEL KAN NEMEN BIJ
EEN VERHOOGDE (TERREUR)DREIGING.”
Het is essentieel te weten welke maatregelen uw onderneming kan nemen bij een
verhoogde (terreur)dreiging. Zet ze bondig
op papier en communiceer ze duidelijk aan
alle medewerkers. Zo worden discussies in
noodsituaties vermeden. Zorg dat de maatregelen beschikbaar zijn op een gekende of
duidelijk zichtbare plaats in de onderneming.
Waar nuttig is het raadzaam dezelfde informatie ook voor derden beschikbaar te stellen.
Voorbeelden van dergelijke praktische
maatregelen zijn:
	
het aantal toegangen tot de onderneming
beperken;
	
werknemers thuis laten werken (indien
mogelijk);
	
activiteiten die zich in een risico-omgeving
bevinden, stopzetten;
	
in extra veiligheidscontroles voorzien
bij het binnen- en buitengaan van de
onderneming;
	
naam, bedrijf of organisatie, telefoonnummer en aankomsttijd van alle bezoekers
noteren;
	
bezoekers en klanten begeleiden bij hun
bezoek aan de onderneming.
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Houd altijd rekening met de houdbaarheid
en proportionaliteit van de maatregelen
(zie punt 2.4).
Houd de informatie up-to-date. Een verandering van uw businessactiviteiten heeft invloed
op het risicobeeld, waardoor bijsturing van de
maatregelen noodzakelijk kan zijn. Ook het
personeelsbestand wijzigt voortdurend. Een
regelmatige update voor alle medewerkers is
dus een must. Brief de nieuwe medewerkers
over het veiligheidsbeleid van de onderneming
en waar de afspraken terug te vinden zijn.
Een kleine oefening waarbij de procedures
en instructies worden ingeoefend, vormt een
belangrijk element van de opfrissing of de
kennismaking met de veiligheidsprocedures.

	
het crisiscommunicatieteam opleiden aan
de hand van een specifieke training van
woordvoerders en het houden van simulatieoefeningen.
Bij een (terreur)dreiging is het noodzakelijk
om al uw medewerkers zo snel mogelijk te
bereiken. Maak daarom een lijst met hun
gsm-nummer.

ZORG ERVOOR DAT
DE CHAIN OF COMMAND
KORT EN DUIDELIJK IS.

1.5 INFORMATIEKANALEN
COMMUNICEER DE TE NEMEN
MAATREGELEN DUIDELIJK
AAN ALLE (NIEUWE) MEDEWERKERS
EN HOUD DE INFORMATIE
UP-TO-DATE.

1.4 COMMUNICATIE
“IK WEET WIE BESLISSINGEN NEEMT EN
COMMUNICEERT IN EEN NOODSITUATIE.”
Bereid crisiscommunicatie zo goed mogelijk
voor. Dat houdt in:
	
procedures en communicatietaken vastleggen. Stem duidelijk af wie welke taken
en verantwoordelijkheden heeft in het
crisiscommunicatieteam;
	
informatiestromen in kaart brengen. Beslis
wie welke beslissingen neemt en wie communiceert, intern en extern. Vermijd hierbij
een te lange chain of command en voorzie
in een back-up voor elke persoon op de
crisiscommunicatielijst;
10

“IK WEET WELKE INFORMATIEKANALEN
IK MOET VOLGEN EN RAADPLEGEN IN
EEN NOODSITUATIE.”
Bij vragen of twijfels is de lokale politie
het eerste aanspreekpunt (zie punt 2.2).
Daarnaast is het perfect mogelijk om alle
noodnummers en officiële crisiskanalen
beschikbaar te hebben. Denk daarbij ook
aan nuttige socialemedia-accounts, zoals
de Twitteraccount van het Crisiscentrum,
CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE).
Volg de media, en in het bijzonder de informatie die de officiële instanties, zoals de Nationale
Veiligheidsraad, verspreiden. Voor een
volledige lijst: zie hoofdstuk 4 ‘Belangrijkste
spelers in het Belgische veiligheidslandschap’.
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MAAK EEN LIJST
MET NOODNUMMERS
EN HOUD ZE BIJ DE HAND.

1.6 HERKENNEN VAN VERDACHTE
HANDELINGEN
“MIJN MEDEWERKERS KUNNEN
VERDACHTE HANDELINGEN HERKENNEN
EN ER GEPAST OP REAGEREN.”
Train alle medewerkers in het herkennen
van en reageren op verdachte handelingen.
Denk daarbij aan handelingen die niet in het
normale plaatje passen. Zowel de handeling
zelf als het tijdstip en de locatie van de
handeling kunnen verdacht zijn. Wees ervan
bewust dat elke persoon die in aanraking
komt met de onderneming, zoals interne
medewerkers, leveranciers, onafhankelijke
handelaars, onbekende externen, verdacht
kan zijn.

Het is van belang de handelingen altijd
te vergelijken met de normale situatie en in
hun context te beoordelen. De kans dat een
signaal wijst op iets verdachts is groter als
er sprake is van een combinatie van signalen.
Train uw medewerkers in het herkennen
van die signalen. En maak duidelijk wie
de contactpersoon is bij de detectie van
die verdachte handelingen. Bij mogelijke
verdachte handelingen is het raadzaam
de lokale politie te contacteren.

VERDACHTE HANDELINGEN
ZIJN HANDELINGEN DIE
NIET THUISHOREN IN DE
NORMALE BEDRIJFSCONTEXT.

Onderstaande handelingen vereisen extra
aandacht:
	
een persoon toont overdreven interesse
in de (beveiligings)situatie van uw
onderneming;
	
een bezoeker kan geen geldig legitimatiebewijs voorleggen;
	
er gebeuren incidenten op tijdstippen
waarop de onderneming niet actief is.
Bv. op momenten dat de bedrijfsprocessen
horen stil te liggen of na sluitingstijd;
	
terugkerende verdachte incidenten kunnen
wijzen op een verkenning die meerdere
keren plaatsvindt;
	
signalen, zoals een alarm, die u opmerkt
na de gebruikelijke beveiligingscontrole of
afsluitronde kunnen duiden op verdachte
omstandigheden of indringers.
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02
REACTIE
HOE REAGEER IK OP
TERREURDREIGING?
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U

w onderneming kan direct of
indirect hinder ondervinden
van een terreurdreiging. Het is
belangrijk dat alle medewerkers weten
hoe ze moeten reageren in welke situatie.

2.1 REACTIE

01 REN WEG

“MIJN MEDEWERKERS EN IK WETEN
HOE WE MOETEN REAGEREN ALS WE
(IN)DIRECT BETROKKEN ZIJN BIJ EEN
(TERREUR)DREIGING OF AANSLAG.”
Als u of uw medewerkers slachtoffer zijn van
een aanslag, volg dan best onderstaande
stappen:

01 REN WEG

02 ZOEK EEN VEILIGE
SCHUILPLAATS
03 COMMUNICEER
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Verlaat de getroffen zone zo snel mogelijk.
Probeer niet te panikeren en reageer
direct. Verlies geen tijd en laat uw
persoonlijke bezittingen achter. Gebruik
alternatieve vluchtroutes en vermijd de
hoofduitgang(en).
	
Spoor anderen aan om mee te gaan.
Help ook de personen die moeilijkheden
hebben om de plaats te verlaten en neem
hen met u mee. Laat u echter niet onnodig
ophouden.
	
Eenmaal op veilige afstand, waarschuw
de hulpdiensten (zie stap 3). Verspreid u
zo veel mogelijk en ga zeker niet in groep
staan.
	
Opgelet, bevindt u zich op de plaats van
een gewapende aanslag, loop dan weg
van de schoten als dat op een veilige
manier kan. Vlucht enkel als u zeker bent
niet geraakt te worden.
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Als u niet kunt wegrennen:

02 ZOEK EEN VEILIGE
SCHUILPLAATS
	
Kunt u niet ontsnappen? Zoek dan een
goede schuilplaats, zoals een lokaal
met een stevige deur en robuuste muren.
Sluit de deur af en barricadeer ze bv. met
meubels.
	
Doe de lichten uit en zorg dat het stil is.
Schakel het geluid van gsm of smart
phone uit.
	
Blijf uit de buurt van ramen en deuren.

03 COMMUNICEER

	
Waarschuw zo snel mogelijk de hulpdiensten op het nummer 112.
	
Geef de hulpdiensten zoveel mogelijk
details en antwoord nauwgezet op hun
vragen. Wees precies.
	
Voorkom dat anderen de getroffen zone
betreden.
	
Hebt u zich verborgen? Waarschuw dan
discreet de hulpdiensten.
	
Verzamel zoveel mogelijk informatie die
achteraf belangrijk kan zijn zonder uzelf of
anderen in gevaar te brengen.
	
Meld dat u in veiligheid bent. Vermijd
hiervoor het gebruik van de telefoon om
het netwerk niet te overbelasten en het
werk van de hulpdiensten niet te hinderen.
Gebruik eerder de messagingdiensten
zoals WhatsApp.

VERLAAT DE PLAATS VAN
DE AANSLAG ZO SNEL MOGELIJK.
KUNT U NIET WEG? PROBEER U DAN TE
VERBERGEN. SLA ALARM
OP HET NUMMER 112 ZODRA U ZICH
IN EEN VEILIGE POSITIE BEVINDT.

2.2 INFORMATIE- EN CONTACTPUNT
“BIJ SPECIFIEKE VRAGEN OVER MIJN
ONDERNEMING CONTACTEER IK EERST
DE LOKALE POLITIE.”
In een crisissituatie ‘pusht’ de overheid heel
wat informatie in functie van de aard van
de dreiging. Deze push gebeurt via officiële
kanalen en persberichten. Laat u enkel leiden
door de officiële berichten van de overheid.
Zo weet u als onderneming welke maatregelen u moet nemen. Geen activiteiten in
openlucht laten doorgaan bijvoorbeeld. Of
niemand binnen of buiten laten, de activiteiten staken, evacuatie… De maatregelen zijn
afhankelijk van de aard van de dreiging en het
type onderneming.
Op nationaal niveau coördineert het Crisiscentrum de maatregelen die moeten worden
genomen. Het centrum communiceert ze op
lokaal niveau aan de burgemeester en de
lokale politie voert ze uit. Als u geen specifieke info ontvangt van de lokale politie, kunt
u ervan uitgaan dat er geen bijzonder risico
bestaat voor uw onderneming. Bijgevolg
zijn enkel de algemene maatregelen op uw
onderneming van toepassing.

ONDERNEMEN ONDER VERHOOGDE TERREURDREIGING
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Concreet kunt u de volgende stroom aan
informatie verwachten:
	
de melding van een crisissituatie (bv.
aanslag op Brussels Airport);
	
het Crisiscentrum neemt maatregelen op
nationaal niveau (bv. lockdown in Brussel);
	
de maatregelen worden via officiële
kanalen gecommuniceerd (bv. de Eerste
minister vraagt op een persconferentie om
grote evenementen te vermijden).
Wat moet u doen?
	
U handelt naar de maatregelen die op
uw onderneming van toepassing zijn (bv.
afgelasten van een evenement).
	
Bij een specifieke dreiging voor uw onderneming neemt de lokale politie rechtstreeks met u contact op (bv. ontruiming
van de ondernemingen in de buurt van
Brussels Airport).
	
Neemt de lokale politie geen contact met
u op, dan mag u ervan uitgaan dat u geen
doelwit vormt, en dus enkel de algemene
maatregelen in acht moet nemen.
Hebt u toch twijfels, informeer u dan bij de
lokale politie of burgemeester. Zij staan in
contact met het Crisiscentrum en kunnen u
het best adviseren. Weet dat het Crisiscentrum druk in de weer is met, onder andere,
het uitrollen van de nood- en interventieplannen. Tenzij u een specifieke dringende vraag
heeft voor het centrum, raden we u af om
rechtstreeks contact op te nemen.
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MEDIA KUNNEN ONJUISTE
OF ONVOLLEDIGE
INFORMATIE VERSPREIDEN.
VOLG ENKEL DE OFFICIËLE
BERICHTGEVING.

2.3 MAATREGELEN
“IK BASEER MIJN BESLISSINGEN OP WAT
DE REGERING EN OFFICIËLE KANALEN
ZEGGEN OVER DE DREIGING.”
Op basis van de beschikbare info kunt u
bepalen of uw onderneming een doelwit
vormt of niet. Zo werd bijvoorbeeld na de
aanslagen in Brussel (maart 2016) aangeraden
om grote samenscholingen van mensen te
vermijden. Die hielden immers een verhoogd
risico in.
Uit dat bericht kunt u volgende cruciale
informatie halen:
	
als uw onderneming geen groot aantal
medewerkers op eenzelfde plaats tewerkstelt, vormt ze a priori geen doelwit;
	
als uw onderneming een groot publiek
evenement organiseert in de betrokken
omgeving, is het aangewezen om (al
dan niet in samenspraak met de lokale
politie) te beslissen om het evenement af
te gelasten. Communiceer uw beslissing
duidelijk naar alle genodigden;
	
als uw medewerkers aanwezig zijn (of dat
van plan waren) op een risico-event, stellen
zij zich bloot aan een verhoogd risico.
Neem contact op met de organisator om
te weten of het evenement doorgaat en
of er bijzondere veiligheidsmaatregelen
worden voorzien.
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“IK NEEM EXTRA MAATREGELEN
NAARGELANG DE INVLOED VAN DE
VERHOOGDE DREIGING OP MIJN
ONDERNEMING.”
Ook al vormt uw onderneming geen doelwit,
toch is het belangrijk om uw medewerkers
gerust te stellen en rekening te houden met
de gevolgen van de verhoogde dreiging.
Medewerkers moeten bijvoorbeeld op het
werk en ook weer thuis geraken. Dat kan
bemoeilijkt worden omdat o.a. het openbaar
vervoer stilligt of door een circulatieverbod. Als onderneming moet u dus ook alert
zijn voor de praktische gevolgen die de
verhoogde dreiging met zich meebrengt en
indien nodig extra maatregelen nemen.

WEES ALERT VOOR DE (INDIRECTE)
GEVOLGEN VAN EEN VERHOOGDE
DREIGING EN WEES BEREID
EXTRA MAATREGELEN TE NEMEN.

2.4 PROPORTIONALITEIT VAN
DE MAATREGELEN
“IK KAN MIJN MAATREGELEN
GEDURENDE EEN LANGE TIJD
VOLHOUDEN.”
Denk verder dan de dag(en) van de
verhoogde dreiging zelf. Het is onmogelijk om op voorhand te weten hoelang een
dreiging zal duren. Neem dus enkel maatregelen die ook op langere termijn houdbaar zijn,
zowel economisch, financieel als menselijk.

Bijzondere maatregelen die in het begin
op goedkeuring en begrip konden rekenen,
roepen na verloop van tijd misschien wrevel
en ergernis op. Ook de uitzonderlijke maatregelen afschaffen zonder een aanwijsbare
reden (bv. daling van het dreigingsniveau)
zorgt voor onbegrip en frustratie.

NEEM ENKEL MAATREGELEN
DIE OOK OP LANGE TERMIJN
ECONOMISCH, FINANCIEEL
EN MENSELIJK HOUDBAAR ZIJN.

2.5 COMMUNICATIE
“IK KAN MIJN MEDEWERKERS
BEREIKEN VÓÓR, TIJDENS EN NA DE
NOODSITUATIE.”
Tijdens en na een incident is het noodzakelijk om snel in kaart te brengen waar alle
medewerkers zich bevinden.
	
Neem contact op met de medewerkers
die zich in het bedrijf bevinden. Dat kan
aan de hand van de (up-to-date) lijst met
gsm-nummers van alle medewerkers die u
op voorhand voorbereidde.
	
Probeer contact op te nemen met medewerkers die misschien direct getroffen
zijn door de crisissituatie. Als dat niet
rechtstreeks mogelijk is, schakel politie of
slachtofferhulp in.
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Die communicatie is tweerichtingsverkeer.
Medewerkers moeten weten dat zij de verantwoordelijkheid hebben om snel te laten weten
of zij (of hun collega’s) in veiligheid zijn. Een
goede veiligheidsmentaliteit bevordert een
efficiënte reactie(snelheid) (zie punt 1.1).
De medewerkers zelf hebben misschien
kennissen of familieleden die getroffen zijn
door de crisissituatie. Heb daar aandacht voor.
Faciliteer, indien mogelijk, telefonisch contact.
In noodsituaties willen mensen elkaar horen.
“IK VIND EEN GOED EVENWICHT TUSSEN
HET VOLUME EN DE FREQUENTIE VAN
DE COMMUNICATIE.”
De informatie bij een verhoogde dreiging
verandert snel. Denk dus goed na over wat u
communiceert en wanneer. Een cascade aan
mededelingen en rechtzettingen zorgt alleen
maar voor verwarring.
“IK GEBRUIK HET JUISTE KANAAL
OM TE COMMUNICEREN MET MIJN
MEDEWERKERS.”
Pas het communicatiekanaal aan in functie
van de doelgroep. Afhankelijk van het type
onderneming is het ene communicatiekanaal meer aangewezen dan het andere. Als
medewerkers bijvoorbeeld erg actief zijn op
Facebook, of lid zijn van een bedrijfsfacebookgroep, communiceer dan in de eerste
plaats via dat kanaal.
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Worden uw medewerkers dagelijks overladen
met e-mails, is het beter een alternatief
communicatiekanaal te zoeken. Een belangrijk
bericht wordt al gauw over het hoofd gezien
in de dagelijkse stroom van e-mails.
Een sms-bericht kan in dat geval goed werken,
aangezien het steeds minder gebruikt wordt
en daardoor sterker opvalt tussen de vele
e-mails en socialemediaberichten door.
“MIJN MEDEWERKERS ZIJN OP DE
HOOGTE VAN DE VERHOOGDE
WAAKZAAMHEID EN WETEN TOT WIE
ZE ZICH KUNNEN RICHTEN ALS ZE
VERDACHTE ZAKEN OPMERKEN.”
Hanteer het principe ‘if you see something,
say something’ voor alle medewerkers. Op
een bepaald moment is het aan de medewerker om te communiceren. In eerste instantie
over zijn eigen veiligheid en die van collega’s.
In tweede instantie over de veiligheid van het
bedrijf en de omgeving.
De boodschap aan de medewerker is dan
ook: als u iets verdachts opmerkt, meld het
meteen aan de juiste persoon. Die contact
informatie moet al bekend zijn dankzij de
veiligheidssensibilisering (zie punt 1.1).

COMMUNICATIE IN EEN CRISISSITUATIE
VEREIST HET GESCHIKTE KANAAL,
DE GEPASTE FREQUENTIE
EN DE JUISTE VOORBEREIDING.
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2.6 ROL VAN DE BEDRIJFSLEIDER
“IK LUISTER NAAR MIJN MEDEWERKERS
EN MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN.”
Het is de taak van de bedrijfsleider om de
medewerkers gerust te stellen. En om te
luisteren naar hun noden. Stel, een medewerker krijgt het dringende verzoek om de
kinderen van school op te halen om 14u00
in plaats van 16u00 als gevolg van de
verhoogde dreiging. Wat doet u? Houd er
rekening mee dat zolang het ongerustheidsgevoel heerst, de werknemer niet optimaal zal
presteren.
Help dus om de gemoederen op de werkvloer
te bedaren. Geef bijvoorbeeld concrete
richtlijnen en taken en zorg ervoor dat de
medewerkers het gevoel hebben dat ze actief
gehoord worden. Dat geeft een geruststellend gevoel.
Voorbeelden van concrete taken zijn de
herhaling van de veiligheidsprocedure of
de organisatie van een carpoolsysteem. Als
medewerkers niet thuis geraken omdat het
openbaar vervoer voor onbepaalde tijd stilligt,
helpt een carpoolsysteem om toch al één zorg
weg te nemen. Een carpoolsysteem creëert
bovendien een gevoel van samenhorigheid
onder collega’s en toont dat binnen de onderneming pragmatisch naar oplossingen wordt
gezocht.

ZOLANG ER ONGERUSTHEID HEERST,
IS DE PRODUCTIVITEIT VAN UW
MEDEWERKERS NIET OPTIMAAL.

ONDERNEMEN ONDER VERHOOGDE TERREURDREIGING
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03
POSTFASE
LESSONS LEARNT
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“I

k evalueer het ontstaan en het
beheer van de crisis; de impact
en gevolgen van de beslissingen;
de waarde van de maatregelen
en stuur bij waar nodig.”

Elke crisis wordt afgesloten met een
evaluatie. De balans wordt opgemaakt van:
	
het ontstaan van de crisis;
	
het beheer van de crisis;
	
de impact en gevolgen van de genomen
beslissingen;
	
de waarde van de proactieve en preventieve maatregelen;
	
de update van de bestaande richtlijnen.
Dankzij die evaluatie kan het preventieve plan
waar nodig worden bijgestuurd.
Uit elke crisis kunnen we lessen trekken om
in de toekomst nog efficiënter en sneller
te reageren. Een goede voorbereiding en
constante inbedding van de veiligheidsissues
in de ondernemingscultuur zijn hierbij cruciaal.

ONDERNEMEN ONDER VERHOOGDE TERREURDREIGING
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04
BELANGRIJKSTE SPELERS
IN HET BELGISCHE
VEILIGHEIDSLANDSCHAP
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H

et Belgische veiligheidslandschap kent verschillende
spelers. Het is voor de bedrijfsleider niet altijd eenvoudig
om te achterhalen wie wat precies doet. Tijdens een crisis
is het nuttig te weten welke rol de onderstaande actoren spelen.

NAAM / CONTACT

ROL

Minister van
Binnenlandse Zaken
en Veiligheid

De minister van Binnenlandse Zaken voert het veiligheidsbeleid
van de federale overheid uit. Hij staat in voor de politionele en
civiele veiligheid en het crisisbeheer. Hij is het gezicht van de
federale regering in tijden van crisis en coördineert de acties
in het geval van een ernstige binnenlandse crisis.

www.ibz.be
02 500 21 11

De minister kan voor de uitvoering van die taken rekenen
op de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD)
Binnenlandse Zaken.
Minister van Justitie
www.justitie.belgium.be
02 542 65 11

Minister van
Buitenlandse Zaken
www.diplomatie.
belgium.be
02 501 81 11

De minister van Justitie staat aan het roer van de FOD Justitie.
Zijn belangrijkste opdrachten zijn:
(i) de voorbereiding en uitvoering van de wetgeving inzake justitie,
(ii) het ondersteunen van de rechterlijke macht en (iii) toezien op
de uitvoering van de gerechtelijke en administratieve beslissingen.
Hij is ook de politiek verantwoordelijke voor de parketten en ziet
erop toe dat terreurverdachten voor de rechter verschijnen.
De minister van Buitenlandse Zaken staat aan het hoofd van
de Belgische diplomatie. Via de reisadviezen van de FOD
Buitenlandse Zaken wordt een analyse van de veiligheidssituatie
in bepaalde landen gemaakt. De reisadviezen zijn te vinden
op http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen. Wanneer medewerkers zich in het buitenland bevinden, kan op die manier de veiligheidssituatie ter plaatse
worden opgevolgd.
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Nationale
Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad coördineert de Belgische respons
op terreurdreigingen en legt concrete operationele maatregelen op. De raad wordt voorgezeten door de Eerste minister en
is verder samengesteld uit de verschillende ministers van wie
de bevoegdheden raken aan veiligheid en de hoofden van de
belangrijkste inlichtingen- en veiligheidsdiensten van het land.

Orgaan voor de
Coördinatie en de
Analyse van de Dreiging
(OCAD)

Het OCAD maakt punctuele of strategische evaluaties over de
terreur- en extremistische dreigingen in en tegen België. Het
doet dit vooral op basis van inlichtingen die het krijgt van andere
diensten, zoals de politie, de Veiligheid van de Staat of de militaire
inlichtingendienst.

perm@ocamocad.fgov.be
02 238 56 11
Het OCAD beslist niet zelf over de operationele maatregelen.
Dat is de taak van de bevoegde instanties, in het bijzonder het
Crisiscentrum.
Het OCAD kent op grond van de dreigingsanalyse een van de
volgende vier niveaus toe:
	
niveau 1 of ‘Laag’: als blijkt dat de persoon, de groepering
of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse,
niet bedreigd is;
	
niveau 2 of ‘Gemiddeld’: als blijkt dat de dreiging tegen
de persoon, de groepering of de gebeurtenis weinig
waarschijnlijk is;
	
niveau 3 of ‘Ernstig’: als blijkt dat de dreiging tegen de
persoon, de groepering of de gebeurtenis mogelijk en
waarschijnlijk is;
	
niveau 4 of ‘Zeer ernstig’: als blijkt dat de dreiging tegen
de persoon, de groepering of de gebeurtenis ernstig en
heel nabij is.
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Veiligheid van de Staat

De Veiligheid van de Staat (VSSE) is de burgerlijke inlichtingenen veiligheidsdienst van België. Hij beschermt de fundamentele
waarden en belangen van de staat. In het bijzonder verzekert hij
de inwendige en uitwendige veiligheid van de staat, het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde en de
bescherming tegen bedrijfsspionage.

info@vsse.be
02 205 62 11

Daarnaast screent de staatsveiligheid personen die wegens hun
functie in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om
toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie.
Algemene Directie
Crisiscentrum
www.crisiscentrum.be

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC), kortweg ‘het
Crisiscentrum’, is een onderdeel van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het verzamelt, analyseert en verspreidt op permanente basis
relevante informatie aan de verschillende autoriteiten van het land.
Het Crisiscentrum vervult een belangrijke taak in het geval van
een crisis.
De wet definieert een crisis als “een gebeurtenis die wegens haar
aard of gevolgen de vitale belangen van het land of de essentiële
behoeften van de bevolking bedreigt, die een dringende besluitvorming vereist of die een gecoördineerde inzet van verscheidene
departementen en instellingen vergt”.
Het Crisiscentrum waarborgt een doorlopende permanentie
(24 uur per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van
allerlei aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar
de bevoegde instanties.

ONDERNEMEN ONDER VERHOOGDE TERREURDREIGING
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Federaal Parket

Het parket of Openbaar Ministerie heeft een sleutelpositie
binnen justitie. Het vervolgt overtreders van de wet voor de
rechtbank. Het doet dat in naam van de staat en verdedigt op die
manier het maatschappelijke belang.

www.om-mp.be
02 557 77 11

Het Federaal Parket is een parket met bevoegdheid over het hele
Belgische grondgebied. Het is opgericht om efficiënt op te treden
tegen misdrijven die de bevoegdheid van plaatselijke parketten
overstijgen, zoals mensenhandel, terrorisme, georganiseerde
misdaad en witwaspraktijken.
Het Federaal Parket bestaat uit federale magistraten en wordt
geleid door de federale procureur.
Federale politie
Afhankelijk van het
soort eenheid of het
arrondissement waarin
uw onderneming
gevestigd is.
Contactgegevens
vindt u op
www.politie.be/fed/nl/
contact/diensten

Waar de lokale politie de basispolitiezorg verzekert op het grondgebied van de politiezone, is de federale politie bevoegd in heel
het land en staat zij in voor de gespecialiseerde en bovenlokale
opdrachten, zowel bestuurlijk (ordehandhaving) als gerechtelijk
(recherche).
De opvolging van deze opdrachten wordt, behalve voor een
aantal specifieke diensten, voornamelijk georganiseerd op het
niveau arrondissement met telkens een gedeconcentreerde coördinatie- en steundirectie die instaat voor de bestuurlijke aanpak
van veiligheidsfenomenen, en een federale gerechtelijke directie
die onderzoeken voert. Slechts vijf van deze onderzoekseenheden
zijn gespecialiseerd in het domein van terrorisme.
Naast de arrondissementele componenten telt de Federale
Gerechtelijke Politie ook een aantal centrale eenheden zoals de
centrale Dienst Terrorisme, die fungeert als hub voor de externe
en internationale contacten. Deze dienst levert ook gespecialiseerde expertise en staat in voor de overmaking van alle relevante
informatie aan het OCAD.
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Lokale Politie

De lokale politie vormt samen met de federale politie de geïntegreerde politie. Het federale niveau bestaat uit de federale politie
en het lokale niveau uit lokale politiekorpsen.

Afhankelijk van de
politiezone waarin uw
onderneming is gevestigd.
De lijst met zones en
contactgegevens
vindt u op
www.lokalepolitie.be/
portal/nl

Burgemeester

De lokale politie is opgedeeld in 189 politiezones, verdeeld over
het hele grondgebied. De lokale politie vormt het eerste aanspreekpunt voor ondernemingen bij verhoogde dreiging, maar
ook in andere gevallen.
De lokale politie neemt de volgende taken waar: (i) wijkwerking,
(ii) onthaal, (iii) interventie, (iv) politionele steun aan slachtoffers,
(v) lokale recherche, (vi) ordehandhaving en (vii) verkeersveiligheid.
Als hoofd van de bestuurlijke politie staat de burgemeester in
voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid en rust in de
gemeente. De burgemeester is bevoegd om politiemaatregelen
te nemen en is belast met de uitvoering ervan.

Afhankelijk van de
gemeente waarin uw
onderneming is gevestigd.
De lijst met gemeenten
Hij staat in voor de ordehandhaving binnen de gemeente.
en contactgegevens
vindt u op
www.belgium.be/nl/
over_belgie/overheid/
gemeenten
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VBO-alert

Om ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de publieke en
de private sector op een gestructureerde manier verloopt, bestaat
er een Early Warning System, kortweg EWS. Dat systeem laat
toe om in geval van een dreiging tegen een bepaalde sector, via
contactpersonen bij beroepsfederaties, een hele sector te waarschuwen. In omgekeerde zin laat het toe aan ondernemingen om
verdachte gevallen te signaleren.

Via de aangewezen
contactpersoon binnen
de beroepsfederatie
die aangesloten is bij
het VBO.

Hoe werkt het Early Warning System? In een notendop: bedrijven
en overheidsdiensten wisselen via een vaste procedure informatie
uit om zo de economische sector en hun medewerkers optimaal te
beschermen tegen mogelijke daden van terreur. Bedoeling is dat
een bedrijf dat iets verdachts opmerkt, bijvoorbeeld wanneer een
bedrijfsleider aan zijn toegangspoort dagen na elkaar dezelfde
wagen ziet halt houden, de overheid daarover inlicht zodat dit kan
worden onderzocht. Blijkt het incident echt verdacht of heeft een
ander bedrijf bijvoorbeeld dezelfde feiten met dezelfde wagen
vastgesteld, dan kan via het netwerk een hele sector worden
gewaarschuwd. Het EWS laat toe om op een gestructureerde
manier een dreiging ten aanzien van een welbepaalde
bedrijfssector te communiceren.
Omgekeerd zal de overheid, als er bijvoorbeeld een algemene
dreiging is uitgesproken tegen een bedrijfssector, die sector waarschuwen. Hoewel het EWS in de eerste plaats is ontworpen om een
dreiging ten aanzien van een specifieke bedrijfssector te communiceren, kan het ook gebruikt worden om een belangrijk deel van
de Belgische ondernemingswereld te bereiken in het geval van een
algehele dreiging, zoals bij de aanslagen in Zaventem en Brussel.
Het EWS is een aanvullend communicatienetwerk. Het is niet de
bedoeling om in de plaats te treden van de normale communicatie
tussen de bedrijfswereld en de lokale politie.
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Met dank aan

ONDERNEMEN ONDER VERHOOGDE TERREURDREIGING
Meer dan ooit zijn we er ons van bewust dat terreur ook dichtbij kan toeslaan.
In ons land, onze stad, of onze onderneming. Daarom deze gids, een praktische
handleiding voor bedrijfsleiders die ondernemen in tijden van verhoogde
dreiging.
‘Ondernemen onder verhoogde terreurdreiging’ richt zich in de eerste plaats
tot de kmo-bedrijfsleider die een onderneming runt in veranderende en
onvoorspelbare omstandigheden. Een goede voorbereiding is cruciaal om
urgente, onverwachte gebeurtenissen, zoals terreurdaden, het hoofd te bieden.
In deze gids vindt hij bruikbare en bijzonder praktische informatie, evenals een
handige checklist met een reeks pertinente vragen om een eerste risicoanalyse
te maken en inzicht te krijgen in de manier waarop zijn bedrijf voldoende
beschermd is (of niet) tegen een potentiële daad van terreur.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de woordvoerder en pleitbezorger van meer dan 50 sectorale bedrijfsfederaties, die op hun beurt meer dan 50.000 ondernemingen
vertegenwoordigen, waarvan 41.000 kmo’s. De grootste
werkgeversorganisatie van het land is representatief voor ruim
75% van de tewerkstelling in de privésector. www.vbo.be

