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1. Grootschaligheid, impact en omvang van crises
1.1 Uitdagingen klimaatverandering

1. Grootschaligheid, omvang en impact van crises
1.2 Meerdere gemeenten/provincies/landen betrokken (multi-site)
> coördinatie op hoger niveau noodzakelijk (bv. Gouverneur, federaal, globaal)

Brecht & Wuustwezel
brand Groot Schietveld 2021

Kalmthout & Putte (NL) – brand Kalmthoutse Heide 2011

1. Grootschaligheid, omvang en impact van crises
1.3 Gevolgen zijn vaak ingrijpender en complexer
+ belang van preventie en nazorg
+ brede en langdurige coördinatie
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2. Rol gouverneur : ‘scharnier’ tussen alle overheden
2.1 Verdeling bevoegdheden in België:
•

Gouverneur ‘koppelteken’ tussen de verschillende beleids- en bestuursniveaus

> Link federaal, regionaal en lokaal (steden en gemeenten)
> Samenwerking/partner NCCN, CCVO, provincie, burgemeesters

2. Rol gouverneur : ‘scharnier’ tussen alle overheden
2.2 Wettelijk kader
•

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

•

Koninklijk Besluit van 22 mei 2019

“22 MEI 2019. —Koninklijk besluit betreffende de noodplanning en
het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en
provinciaalniveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurs ingeval van crisisgebeurtenissen en -situaties
die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.”

2. Rol gouverneur : ‘scharnier’ tussen alle overheden
2.3 De rol van de gouverneurs: COVID-19 als casus
• Wisselend al naargelang de fase van de crisis
• Rol van de burgemeesters/gouverneur in acute federale fase ≠ in ‘beheersfase’
• Geen ruimte voor strengere/soepelere regels tot 24 juli 2021
• Vanaf MB 24/07/2021 (art. 23 MB 30 juni; art. 27 MB 28 oktober):

> Mogelijkheid tot aanvullende preventieve, lokale maatregelen in overleg met

gefedereerde entiteiten en de gouverneur.
> Verplichting bijkomende maatregelen indien noodzakelijk NA alerts
over/vaststelling van plaatselijke toename van de pandemie (informatieplicht).
 Zorg: zelfs bij manifeste stijging: geen alerts!

2. Rol gouverneur : ‘scharnier’ tussen alle overheden
2.4 De rol van de gouverneurs: opvang ontheemden uit Oekraïne als casus
In opdracht Vlaanderen:
•

Aanjagen registratie duurzaam huisvestingsaanbod voor ontheemden uit Oekraïne.

•

Screenen en ‘ranken’ potentiële sites voor mogelijke woondorpen.

•

Proefprojecten woondorpen in Antwerpen en Mechelen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Grootschaligheid, impact en omvang van de crises neemt toe
Rol gouverneur : ‘scharnier’ tussen alle overheden
Quid ‘klassieke’ crisiswerking?
Verwevenheid van effecten en impact van crises neemt toe
‘Nieuwe’ omgeving
Crisis/risico-communicatie

3. Quid ‘klassieke’ crisiswerking?
3.1 Koninklijk Besluit betreffende de lokale noodplanning - 22/05/2019
•

KB: juridisch kader is behoorlijk robuust en laat wendbare praktijk toe.

•

28/03/2022 – Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer – opgericht door
minister Verlinden, voorgezeten door Lodewijk De Witte.

“De opdracht van de commissie bestaat erin het crisisbeheer op alle beleidsniveaus in
België in kaart te brengen en een advies met coherente en praktijkgerichte aanbevelingen
uit te werken, die het mogelijk maken om het crisisbeheer verder te optimaliseren. Er zal
een proactief organisatiemodel worden uitgewerkt dat toekomstbestendig is om op elk
moment een noodsituatie het hoofd te bieden.”

3. Quid ‘klassieke’ crisiswerking?
3.2 Koninklijk Besluit betreffende de lokale noodplanning - 22/05/2019
• ‘Backbone’ van het crisisbeheer biedt goede houvast
Overlegcomité/NCCN/gouverneurs/burgemeesters
> Crisismanagement
> Technische aangelegenheid: belang van ervaring en expertise
> Respect wettelijke verantwoordelijkheid/verantwoording
> Vertegenwoordiging van de 5 disciplines op alle niveaus
> Gebruik/toegang vertrouwde communicatiesystemen: ICMS
• Meer nood aan onderbouwde adviezen van onafhankelijke experten:
transparantie en multidisciplinaire samenstelling organen c.q. inhoud en rationale
van voorstellen en adviezen: vermijden ‘dubbele petten’, ondersteunende
communicatie
• Belang van ‘crisisgeheugen’: goed en goed ontsloten overzicht van
vragen/antwoorden/denkwerk/tussentijdse analyses/aandachtspunten

3. Quid ‘klassieke’ crisiswerking
3.3 Belang van goed inzicht in en consequente naleving bevoegdheidsverdeling
federale overheid resp. deelstaten: cf. Advies Raad van State over Pandemiewet
•

Voorbeelden Covid-crisis
• Belang van beeldvorming: data, data, data: de analyse en het delen ervan
• Opvolging thuisisolatie & Q
• Ontwikkeling app, data-verzameling
• CST
• Gevaar van tegenstrijdige belangen en communicatie

•

Voorbeelden opvang ontheemden uit Oekraïne
• Belang van snelle aanvaarding eenieders bevoegdheden conform de BWHI

•

Strategisch management: Bepaal centraal wat centraal en uniform moet, geef
vertrouwen, vermijd micromanagement, versterk zelfredzaamheid: risicocommunicatie en handelingsalternatieven!

3. Quid ‘klassieke’ crisiswerking?
3.4 Heldere rolverdeling met inzicht in wederzijdse noden

• Maatregelen crisisbeheer in acute fase  maximaal volgens de besluitvormingsketen
van het crisisbeheer
• Buiten acute fase: omzichtigheid met beleidsbeslissingen door crisisbeheerders
• Belang van heldere en consistente beslissingen en consequente, eenduidige
communicatie
Belang van motivatie: waarom is nóg belangrijker dan wat!
Inzicht/communicatie over principes en het “waarom”:
Minder tegenstrijdigheden
Grotere consistentie
Meer geloofwaardigheid
Minder frustratie
Meer verbinding
Minder conflicten, meer harmonie
Minder nood aan handhaving
Minder frustratie bij handhavers
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4. Verwevenheid van effecten en impact van crises
neemt toe
• Noodplanning: verder professionaliseren
• Noodplanning: meer verticaal en horizontaal gelaagd
• Belang van kennis over breder spectrum problematieken en thema’s
• Begrip van consequenties/impact van beslissingen
• Belang van een goed en breed netwerk
• Tracht dilemma’s te delen en (brede) denkkracht te genereren (buiten
hete fase)
• Zonder in te boeten op daadkracht en snelle besluitvorming
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5. ‘Nieuwe’ omgeving
• De wereld is radicaal digitaal
• Nieuwe kansen:
-

Korte/snelle verwittigings-/waarschuwingsketen
Accurate beeldvorming
Snelle input van kennis
Mobilisering hulp en middelen

• Nieuwe bedreigingen:
- ICT-systemen kunnen falen
•
•
-

Uitval (stroom/connectie)
Sabotage

Polarisatie
• Algoritmen
• Fake news
• Ondermijning
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6. Crisis/risico-communicatie
• Bij incidenten > mensen willen/zoeken informatie (social media)
• Opdracht en uitdaging: getroffenen en burgers correct, snel
overtuigend informeren bij een incident of crisis

6. Crisis/risico-communicatie
• Zelfredzaamheid: aandachtspunt vóór en tijdens crisis
• Betrokkenheid/draagvlak bevolking: mee-denken/handelen eerder dan ondergaan
• Sporen van veerkracht (bijv. zelf mondmaskers maken)
• Belang van vrijwilligheid (bijv. initiatieven opvang vluchtelingen Oekraïne)
• Crisiscommunicatie & gedragssturende risicocommunicatie (op maat)
• Niet opleggen maar overtuigen
• Handelingsperspectieven bieden (belang van WAAROM en ‘eerlijkheid’)
• Inzicht in consequenties van gedrag
• Afspraken en inzicht in codes en bijhorend risico-beperkend gedrag (Japan  China)

Japan

Thailand

www.gouverneurantwerpen.be
kabinet.gouverneur@provincieantwerpen.be
tel. 03 240 50 60

