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Voorwoord

De Antwerpse haven is één van de grootste logistieke toegangspoorten tot het 
Europese vasteland en draagt enorm bij tot de economische en sociale welvaart 
van België. In onze geglobaliseerde economie vormt het één van die knooppunten 
waar de onophoudelijke stroom van mensen, goederen, kapitalen en informatie 
tijdelijk samenkomen en zich dan weer verspreiden. Noodzakelijke voorwaarden 
voor de goede werking van zo een knooppunt zijn uiteraard een adequate veiligheid 
en beveiliging.

De uitdagingen die zich stellen op dit vlak zijn complex omwille van verschillende 
redenen. Ten eerste verwijst veiligheid/beveiliging immers naar een tijdelijke 
toestand die zich kenmerkt door de afwezigheid van gevaren en/of bedreigingen. 
Het is dus geen einddoel dat men op een gegeven moment kan bereiken, maar 
wel een bijproduct van een voortdurende alertheid. Ten tweede zijn de risico’s voor 
de veiligheid/beveiliging in een gebied als de Antwerpse haven enorm divers. Het 
gaat hier niet alleen over incidenten die het gevolg zijn van een technisch en/of 
menselijk falen (denk bijvoorbeeld aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit een 
container) (veiligheid), maar ook om fenomenen die veroorzaakt worden door het 
moedwillig toedoen van mensen (denk bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag) 
(beveiliging). Ten derde is er, omwille van die enorme diversiteit aan mogelijke 
incidenten, bedreigingen en gevaren, een lappendeken van actoren die elk een deel 
van de sleutel tot een succesvolle aanpak in handen hebben. Een geslaagde veilig-
heid/beveiligingszorg krijgt daarom best vorm als een continu proces waarin de 
verschillende spelers elkaar bewust maken van de veiligheid-/beveiligingsrisico’s 
en overleggen hoe ze hun expertise kunnen bundelen om deze te voorkomen en 
er indien nodig op te reageren.

Dit boek heeft op twee verschillende manieren bijgedragen aan dit proces. Ten eerste 
door zijn inhoud. Het geeft een grondig overzicht van de rol en de bevoegdheden 
van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de veiligheid- en beveiligingszorg 
in de haven van Antwerpen, identificeert zowel goede praktijken als knelpunten 
in hun (samen)werking en stelt een aantal ‘out of the box’ verbeterpistes voor. Ten 
tweede – en dit is niet minder belangrijk – heeft dit onderzoek tijdens een aantal 
terugkoppelingsmomenten de verschillende actoren uit de veiligheid/beveiligings-
zorg samen rond de tafel gebracht. Wij hopen dat die momenten zowel op formele 
als informele wijze hebben bijgedragen tot een klimaat dat de uitwisseling van kennis 
en ervaring heeft bevorderd. Het zijn immers menselijke relaties eerder dan regels 
en procedures die de basis vormen van een efficiënte en duurzame samenwerking 
dito veiligheid/beveiliging. Het spreekt voor zich dat onze academische kijk niet 
te nemen of te laten is. Wetenschappelijke kennis beoogt vooral aan te zetten tot 
een door inzichten gedragen discussie.
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Ten slotte willen we in dit voorwoord graag en van harte, namens de Universiteit 
Gent, de Universiteit Antwerpen en de Hogeschool Gent, de leden van de stuurgroep 
oprecht bedanken die door hun feedback en (financiële) ondersteuning deze studie 
mee mogelijk hebben gemaakt. ‘Un grand merci’ aan: Hoofdcommissaris Stanny 
De Vlieger (Gerechtelijk Directeur, FGP Antwerpen), Hoofdcommissaris Paul 
Neefs (Bestuurlijk Directeur-Coördinator, CSD Antwerpen), Hoofdcommissaris Luc 
Boterberg (Gerechtelijk Directeur, FGP Dendermonde), Hoofdcommissaris Rudi 
Vervaet (Bestuurlijk Directeur-Coördinator, CSD Dendermonde), Hoofdcommissaris 
Jos van den Bossche (CSD Dendermonde), Hoofdcommissaris Jan Hopstaken (Lokale 
Politie Antwerpen), Hoofdcommissaris Leo Mares (Korpschef Lokale Politie Beveren), 
de heer Fred Van Immerseel (Directeur Noodplanning Provincie Antwerpen), de 
heer Luk Baetens (Arrondissementscommissaris Provincie Antwerpen), de heer 
Luc Bauwens (Directeur Civiele Veiligheid Provincie Oost-Vlaanderen), mevrouw 
Elke Allaert (Diensthoofd Noodplanning Provincie Oost-Vlaanderen), de heer Rik 
Verhaegen (Havenkapitein Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen), de heer Jaak 
Raes (Directeur-generaal Federaal Crisiscentrum), mevrouw Chris Jacobs (Attaché 
Federaal Crisiscentrum) en ‘last but not least’ mevrouw Nathalie Gilliot (Strategisch 
analiste, Federale Politie Antwerpen).
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