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Volgens Peter Mertens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken volgt het Orgaan voor de Coördinatie 
en de Analyse van de Dreiging (OCAD) de situatie op de voet. "Op basis van hun analyse bekijken we of de 
bestaande maatregelen moeten worden bijgestuurd", klinkt het. Gisteravond was dat nog niet het geval.  

De woordvoerder van ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) 
verduidelijkt dat het algemene waakzaamheidsniveau op niveau 2 (gemiddeld) gehandhaafd blijft in België. 

Voor de Amerikaanse belangen in België, met inbegrip van de Navo, blijft niveau 3 (ernstig) gelden. 
"Momenteel zijn er geen aanwijzingen van een specifieke dreiging", zegt woordvoerder Jef Schoenmaekers. 

Interpol, de organisatie voor internationale politiesamenwerking, raadt politiediensten nochtans aan "een 
hoger terroristisch risico" te hanteren na de dood van Osama Bin Laden. 

Vergeldingsacties 

Ook Terreurexpert Claude Moniquet, tevens de directeur van het European Strategic Intelligence and 
Security Center (ESISC), vindt het noodzakelijk om de veiligheidsmaatregelen in België te verscherpen. 

Volgens Moniquet moet er wel degelijk rekening worden gehouden met vergeldingsacties in de Verenigde 
Staten, maar ook daarbuiten. "De Amerikaanse belangen in België zijn een bedreiging voor ons land. Ook de 
aanwezigheid van de zetel van de Navo in Brussel is een risico", zegt Moniquet 

Officieel wordt er niet gecommuniceerd over veiligheidsmaatregelen om mensen met foute ideeën niet te 
helpen maar ook om geen paniek te zaaien onder de bevolking. Maar de bewaking aan de Navo in Evere, in 
de Europese wijk in Brussel en bij de militaire basis van Kleine Broghel, waar kernkoppen opgeslagen 
liggen, wordt opgevoerd. 

Ook de Amerikaanse en Britse ambassades in Brussel, die sowieso al streng bewaakt worden, krijgen extra 
veiligheidspersoneel. Gisteren heerste er al een gespannen sfeer. Wie met de auto passeerde en 
vertraagde, werd onmiddellijk aangemaand om door te rijden. 

Veiligheidsdiensten die in de Antwerpse haven, Antwerpen Centraal en de diamantwijk werken, hebben de 
opdracht gekregen om nog strenger te controleren dan tot nu toe al het geval was. Een paar maanden 
geleden nog werden vermeende moslimterroristen opgepakt die vage plannen hadden om een aanslag te 
plegen in Antwerpen. 

En ook met de aanslag in Marokko en de arrestatie van vermeende terroristen in Duitsland in het 
achterhoofd, is waakzaamheid geboden. 

Nog geen annuleringen 

Op de luchthavens in ons land is de controle sowieso al streng. In Zaventem was gisteren opvallend veel 
politie op de been. Toch ontkende men dat dat te maken had met de dood van Osama Bin Laden en het 
risico op vergeldingsacties. Vooral op Amerikaanse toestellen wordt er zeer streng gecontroleerd. 

Reisorganisatoren in ons land zeggen dat ze, in tegenstelling tot in sommise andere landen, nog geen 
annuleringen hebben ontvangen van toeristen die plots bang geworden zijn om te vliegen. 



 2 
 

thierry goeman 
 
LOAD-DATE: May 3, 2011 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
 

Copyright 2011 De Persgroep Publishing 
All Rights Reserved 



 3 

 


