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Woord vooraf

H
ierbij bied ik u het activiteitenverslag van de Algemene Directie Crisiscentrum voor

het jaar 2004 aan. Het vormt een staalkaart van de verschillende domeinen waarin

onze dienst actief is.

Ook 2004 was een jaar dat jammer genoeg niet gespaard bleef van menselijk leed. Denken

we maar aan de aanslag in Madrid of dichter bij huis de gasexplosie te Gellingen. Beide

gebeurtenissen hadden een weerslag op de activiteiten van het Crisiscentrum: de eerste in

het domein van openbare orde, de tweede op het vlak van crisisbeheer en noodplanning.

Daarnaast kenden we ook minder abrupte situaties die een coördinatie vergden, zoals de vei-

ligheidsaspecten bij autorally’s, de organisatie van de veiligheid bij nucleaire transporten, het

organiseren van het wettelijk kader mbt de havenveiligheid en het opzetten van een Structuur

Kustwacht.

Hoewel deze taken van openbare orde en (nood)planning minder zichtbaar zijn, vragen ze een

dagelijkse tijdsinvestering van het gedreven personeel van de ADCC. Het is mede dankzij

deze mensen dat de federale regering 24 uur op 24 kan terugvallen op een centrale infra-

structuur voor crisisbeheer en op een nationaal coördinatiecentrum dat indien nodig de

bevoegde diensten samenroept en dat informatie verzamelt en verspreidt.

Ik wens u alvast veel leesplezier.

Jaak RAES

Directeur-generaal

1



6

2
0

0
4

  
A

C
T

IV
IT

E
IT

E
N

R
A

P
P

O
R

T
 



2
Missies 
en structuur



Het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) is opgericht bij Koninklijk

Besluit in 1988. Een aantal gebeurtenissen in de jaren ‘80 (zoals het Heizeldrama, het

kapseizen van The Herald of Free Entreprise, de kernramp in Chernobyl, ...) leidden

immers tot de vaststelling dat er geen centrale en permanente infrastructuur voor cri-

sisbeheer bestond. 

Ruim 15 jaar en vele ervaringen later, is het CGCCR uitgegroeid tot een afzonderlijke

Algemene Directie binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

2.1 Kerntaken

De Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) en in het bijzonder het Coördinatie- en

Crisiscentrum van de Regering (CGCCR), kortweg het Crisiscentrum, staat 24u/24 ten dien-

ste van de federale regering. Zo kan het op permanente basis de nodige informatie verzame-

len, analyseren en verspreiden aan de beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten. Die functie

van algemene waakzaamheid laat de Regering toe om snel en accuraat te handelen indien de

situatie dat vereist. Bijkomend biedt het Crisiscentrum haar infrastructuur en expertise aan bij

het interdepartementaal beheer en de coördinatie van crisissen op nationaal niveau.

Zijn taken vloeien voort uit het koninklijk besluit van 18 april 1988, dat een crisis definieert 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”.

Sinds begin 2003 is ook de organisatie van de Noodplanning een taak van het Crisiscentrum.

Als dusdanig zal zij de verschillende autoriteiten (zowel federaal, regionaal, provinciaal als

lokaal) sensibiliseren tot een verdere uitbouw van de noodplanning. Het Crisiscentrum zal

daarbij coördinerend optreden en een forum aanbieden voor kennisuitwisseling.

Het Crisiscentrum is tevens het internationaal contactpunt voor burgerlijke alarmering en

waarborgt mee de binnenlandse veiligheid. Daarbij treedt het Crisiscentrum op als draaischijf

voor informatie en als centrum voor coördinatie. 

Anders geformuleerd zijn de kerntaken de volgende:

1) Het Crisiscentrum waarborgt een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen

per week) om allerlei dringende informatie van allerlei aard te verzamelen, te analy-

seren en te verspreiden naar de bevoegde instanties. 

2) Het Crisiscentrum is nauw betrokken bij de planning, coördinatie en opvolging van
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de veiligheid bij gebeurtenissen van grote omvang die een voorbereiding en coör-

dinatie vereisen tussen verschillende diensten.

3) Het Crisiscentrum organiseert de beveiliging van personaliteiten (staatshoofden en

regeringsleiders, ...) en instellingen (ambassades, ...) in België.

4) Het Crisiscentrum treedt op in geval van een nationale crisis betreffende de burger-

lijke of politionele veiligheid. Het ontwikkelt alarmeringsprocedures en biedt onder-

steuning bij het crisisbeheer, door de onmiddellijke beschikbaarheid van het perso-

neel en van de nodige middelen ter voorbereiding van de dringende beslissingen. 

5) Het Crisiscentrum staat in voor de organisatie en coördinatie van de noodplanning.

Het doel is het opstellen van de noodplanning op federaal niveau, in overleg met de

verschillende partners. 

2.2 Organisatiestructuur

Sinds januari 2003 is het Crisiscentrum één van de 5 algemene directies van de FOD

Binnenlandse Zaken, onder leiding van directeur-generaal Jaak Raes.

Reeds van bij zijn oprichting in 1988 kende het Coördinatie- en Crisiscentrum van de

Regering (CGCCR) twee diensten binnen zijn muren, namelijk de permanentie en de dienst

Openbare Orde. Om een optimale werking van de ADCC te blijven nastreven, werden in 2004

beide diensten beter op elkaar afgestemd.

De permanentie is continu bemand en beschikt daartoe over een specifiek werkschema.

Enerzijds is er een ploeg van 13 operationele agenten die telkens 24u op post blijven. Zij wor-

den bijgestaan door 6 administratief-assistenten in een systeem van ochtend- en namiddagper-

manentie. Eén van de 9 permanentiechefs waakt mee over de werkzaamheden, zowel in de

week als tijdens het weekend. Tijdens de nacht is een permanentiechef telefonisch bereikbaar. 

De dienst Noodplanning laat sinds begin 2002 een frisse wind waaien in de ADCC. Met deze

nieuwe bevoegdheid wenst de ADCC uit te groeien tot een expertisecentrum voor noodplan-

ning en risico-beheer, daarin bijgestaan door het Hoger Instituut

voor de Noodplanning. 

Sinds januari 2002 is de Commissie voor Nationale Vraagstukken

inzake Verdediging (CNVV) geïntegreerd binnen de ADCC. Voorheen

maakte deze dienst deel uit van de Diensten van de Eerste Minister.

Het beheer van crisissen van internationale oorsprong is dus ook

gecentraliseerd binnen de Algemene Directie Crisiscentrum. Deze
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dienst werkt o.a. aan een gegevensbank met kritieke (CRItical), vitale (VItal), en gevoelige

(SENsitive) punten (CRIVISEN).

Daarnaast is ook het projectbureau REGETEL opgenomen binnen de nieuwe organisatie-

structuur van de ADCC. Dit team staat in voor het private telefoon- en datatransmissienetwerk

van de Regering, wat bijvoorbeeld een nuttig instrument is indien het publieke telefoonnet-

werk verstoord zou zijn.

In 2004 nam de ADCC ook het voorzitterschap op van de Structuur Kustwacht. Deze werd

opgericht om de werkzaamheden van de interdepartementale werkgroep ‘Kustwacht’ te for-

maliseren en eenheid te brengen in de structuur.

De ADCC neemt eveneens het voorzitterschap en secretariaat waar van de Rallycommissie,

die een advies formuleert omtrent de veiligheidsaspecten bij autorally’s die geheel of gedeel-

telijk verreden worden op de openbare weg.
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2.3 Contactgegevens

Algemene Directie Crisiscentrum

Hertogstraat 53, 1000 Brussel Tel.: 02/506 47 11  -  Fax : 02/506 47 09

CGCCR@ibz.fgov.be  -  www.crisis.ibz.be

RAES, J. (N), directeur-generaal
Secretariaat Tel. 02/506 47 59

Geïntegreerde permanentie
LEFEVRE, A. (F), directeur
Secretariaat Tel. 02/506 47 15

Noodplanning
BERNAERTS, M. (F), directeur
Secretariaat Tel. 02/506 48 16
Secr. Hoger Instituut vd Noodplanning Tel. 02/506 47 87

REGETEL
GYSSELS, J. (N), directeur
Secretariaat Tel. 02/506 47 53

Commissie voor Nationale Vraagstukken inzake Verdediging
NAERT, J. (N), Kolonel
Secretariaat Tel. 02/506 47 06

Structuur Kustwacht
RAES, J.,voorzitter beleidsorgaan
STREMES, D. (N), wnd. directeur permanent secretariaat Tel. 059/24 20 02

Rallycommissie
RAES, J. (N), voorzitter
Dossierbeheerder Tel. 02/506 47 73
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Geïntegreerde 
crisis- en 
evenementenbeheer



Overeenkomstig het operationeel plan van de Algemene Directie, de bevindingen van

de moderniseringsprojecten (MPM) en van de PUMP-studie van 2003, werd de Alge-

mene Directie intern gereorganiseerd. De Permanentie en de Openbare Orde zijn

samengevoegd tot de “Geïntegreerde Permanentie”. Deze nieuwe directie is operatio-

neel van aard en heeft tot doel de klok rond de permanentie van het Crisiscentrum waar

te nemen. Tevens beheert ze horizontaal en geïntegreerd de inlichtingen, gebeurtenis-

sen en incidenten op vlak van politiële en niet-politiële veiligheid. Grotere soepelheid en

polyvalentie werden kernbegrippen.

3.1 Wat is een crisis?

Het koninklijk besluit van 18 april 1988 - waarbij het Crisiscentrum werd opgericht - omschrijft

een crisis als een gebeurtenis die door haar aard of gevolgen de vitale belangen van het land

of de essentiële behoeften van de bevolking bedreigt. Voor het beheer van die gebeurtenis is

een dringende besluitvorming vereist, en dit vergt de gecoördineerde inzet van verscheidene

departementen en organismen op nationaal en internationaal vlak.

Onder vitale belangen of essentiële behoeften van de bevolking, verstaat men de openbare

orde in brede zin: de openbare rust, gezondheid en veiligheid, maar ook het socio-econo-

misch potentieel van het land, de nationale soevereiniteit en de integriteit van het nationaal

grondgebied.

Om een crisis te beheren, moeten de overheden via het Crisiscentrum snel, volledig en voort-

durend over de situatie geïnformeerd worden. Bovendien moeten die overheden op basis van

analyses en inschattingen snel kunnen beslissen over de te nemen voorzorgs- en/of bescher-

mingsmaatregelen, rekening houdend met nationale en internationale implicaties. Die analy-

ses, inschattingen en maatregelen moeten snel worden overgemaakt aan de diensten die

belast zijn met de uitvoering van de maatregelen. Er is daarbij gebleken dat informatie aan de

bevolking en de media een wezenlijk onderdeel vormt van het crisisbeheer.

3.2 Naar een geïntegreerde permanentie

De Directie Geïntegreerde Permanentie is een tweelijnssysteem om de informatie te behan-

delen. De eerst lijn is de permanentie, die 24 uur op 24 actief is. Ze behandelt alle inkomen-

de informatie, bewerkt ze op haar niveau of zendt ze door naar de geschikte bestem-

meling(en). De tweede lijn versterkt de permanentie en behandelt meer specifieke dossiers

waarvoor diepgaander werk of bijkomend onderzoek nodig is. De tweede lijn is zo georgani-

seerd dat de eerste lijn, die de taak van waakzaamheid en proactieve opsporing van informa-
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tie waarneemt, niet verlamd wordt. De Geïntegreerde Permanentie bestaat uit 48 medewer-

kers en staat onder leiding van Alain Lefèvre.

De Geïntegreerde Permanentie vormt aldus het operationele hart van het Crisiscentrum: ze

spoort de informatie op, trekt ze na en behandelt ze, voert analyses en inschattingen uit of

vraagt ze aan. Op basis van de inschatting van de situatie wordt beslist welke maatregelen

genomen of voorgesteld worden.

Binnen de Geïntegreerde Permanentie is er een team van verbindingsofficieren van de Lokale

Politie, de Federale Politie en de Veiligheid van de Staat. Enerzijds hebben ze als opdracht

om te coördineren met de dienst vanwaar ze komen; anderzijds leveren ze technische exper-

tise aan de medewerkers van de Directie. 

Binnen de Directie is er ook een juridische steuncel. Deze maakt juridische analyses en geeft

juridisch advies voor de aangelegenheden die door de Geïntegreerde Permanentie behandeld

worden. Daarnaast stelt ze wetteksten of richtlijnen op in het domein van politie en veiligheid.

De medewerkers van de Geïntegreerde Permanentie zijn op vier assen geprofileerd:

1) De permanentie 24 uur op 24 beheren;

2) Projecten beheren in het kader van crisissen, incidenten of grote gebeurtenissen, als-

ook de bescherming van personen, goederen en instellingen op Belgisch grondgebied;

3) De dienst noodplanning voorzien van informatie;

4) Actief deelnemen aan het crisisbeheer.

3.3 Actieve waakzaamheid

Actieve waakzaamheid veronderstelt niet een louter afwachten van vragen om informatie van

de bij die materie betrokken partners, maar wel oog hebben voor nieuws in dat verband en

het initiatief nemen om diezelfde partners daar spontaan van op de hoogte te brengen.

Een voorbeeld van dergelijke actieve waakzaamheid was het inwinnen van informatie bij de

Vlaamse Minister van Leefmilieu en bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen in verband

met de afbraak van een oude cokesfabriek in Zwankendamme (Brugge). Het CGCCR wou op

de hoogte zijn van de voorbereiding van de werkzaamheden en van het verloop daarvan om

te vermijden dat zich opnieuw een geval zou voordoen

als de brand bij Marly in Neder-over-Heembeek eind

2003. 
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3.3.1 Draaischijf van informatie

Het CGCCR heeft als één van zijn voornaamste taken permanent waakzaam te zijn om de

federale regering en in de eerste plaats de Minister van Binnenlandse Zaken tijdig te kunnen

inlichten over eventuele crisissituaties, maar ook over kwesties die tot een crisis kunnen lei-

den als ze niet tijdig worden aangepakt. Het inwinnen van informatie staat dan ook voorop.

Naast de informatie vanuit politionele hoek en van de inlichtingendiensten - vooral wat mani-

festaties, bezoeken van VIPS en andere zaken van openbare orde betreft - zoekt het CGCCR

zelf naar informatie via de nieuwsagentschappen, via radio en TV en via vragen om verduide-

lijking aan de betrokken personen, diensten of instellingen.

De bekomen informatie wordt weergegeven in verschillende overzichten:

- Flash Info: tijdens de kantooruren wordt om de 2 uur een document verspreid met

daarin informatie over ordehandhaving, rampspoedige gebeurtenissen en media-

informatie.

- Weekoverzicht: overzicht van risico-evenementen, manifestaties, VIP-bezoeken,

gedurende de komende week; tevens een overzicht van de afgelopen week ten

behoeve van het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) uit Nederland.

3.3.2 Nationaal en internationaal contactpunt

Het permanentiepersoneel is bijzonder attent in zaken waarvoor het CGCCR als meldpunt

geldt, zowel in het binnenland als internationaal.

Internationaal is dat als meldpunt voor het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie

(IAEA), voor het European Community Urgent Radiological Information Exchange (ECURIE),

het Monitoring & Information Centre (MIC) en het Rapid Alert System BICHAT van de Europese

Unie. De desbetreffende procedures met de partners zijn trouwens momenteel weer aan

actualisatie toe.

Het CGCCR neemt na kantooruren ook de permanentie waar voor de FOD Kanselarij van de

Eerste Minsiter en de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen en

is meldpunt in geval van een vervuiling op de Noordzee. Medewerkers van deze diensten blij-

ven contacteerbaar door de ADCC.

14

2
0

0
4

  
A

C
T

IV
IT

E
IT

E
N

R
A

P
P

O
R

T
 



ECURIE

Onmiddellijk na het Chernobyl-ongeval (1986) hebben de Europese Commissie en het

Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) technische systemen opgesteld om lid-

staten vroegtijdig te verwittigen in het geval van nucleaire noodgevallen. Het IAEA en de

Europese Gemeenschap hebben samen een algemene conventie en een informatiestructuur

opgericht om onderling alle mogelijke informatie en data in een uniek gecodeerde format over

te maken en zo misverstanden te verminderen. 

Het ECURIE-systeem (European Community Urgent Radiological Information Exchange) ver-

schaft informatie over radiologische metingen en voorspelde waarden, meteorologische data

van de site en genomen beslissingen (tegenmaatregelen). Het CGCCR is voor de EU aange-

duid als Belgisch nationaal contactpunt bij stralingsgevaar. In die hoedanigheid ontvangt en

verstuurt het berichten.

De ECURIE-staten hebben afgesproken om bij oefeningen en reële incidenten het CoDecS-

systeem (Coding Decoding Software) te gebruiken als onderling officieel communicatiemid-

del. Een lidstaat die abnormaal hoge radiologische waarden detecteert of denkt tegenmaat-

regelen te nemen, moet onmiddellijk een notificatie zenden naar de Europese Comissie. Deze

heeft de taak om elk bericht (zowel de initiële notifictie als alle daaruit volgende berichten)

door te sturen naar alle ECURIE-contactpunten.

Internationaal Agentschap voor Atoomenergie

In uitvoering van de IAEA-conventie van 1986 (“early notification” and “assistance”) is het

CGCCR aangeduid als internationaal alarmeringspunt. Om zulk National Warning Point te zijn,

is het immers vereist dat het contactpunt 24/24 uur operationeel is en ervoor instaat om bij

een notificatie de nationale nucleaire noodprocedure op te starten en de bevoegde personen

te verwittigen.

MIC

Als Belgisch contactpunt voor het Monitoring and Information Centre (MIC) was het CGCCR in

2004 vooral betrokken bij het drama van de tsunami in Zuidoost-Azië net voor het jaareinde. Het

CGCCR vervulde ook bij deze ramp zijn rol als Belgisch contactpunt voor het MIC dat binnen

de Europese Unie de vragen om bijstand vanuit het

rampgebied en de respons daarop coördineerde.

Vooral de crisiscel van de FOD Buitenlandse Zaken

was actief omdat de zoektocht naar vermiste Belgen

verliep via de Belgische ambassades en consulaten

waarmee de communicatie uitsluitend via de FOD

Buitenlandse Zaken verloopt. 
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BICHAT

Wat de informatie-uitwisseling betreft binnen de Europese Unie over terrorisme op het vlak

van de volksgezondheid, ontving het CGCCR via het BICHAT-systeem informatie over ver-

dachte brieven die werden aangetroffen in Denemarken.

In oktober 2001 werd binnen de EU het Comité voor de bescherming van de gezondheid

opgericht, dat de samenwerking in de strijd tegen het bioterrorisme moet verbeteren en dat

bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese ministers van Volksgezondheid. Het comité

heeft overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van een programma betreffende samen-

werking op het gebied van paraatheid, reactiecapaciteit en strategieën voor crisismanage-

ment in geval van aanslagen met biologische en chemische stoffen, met als codenaam

BICHAT. Dit Rapid Alert System is sinds juni 2002 operationeel voor het melden van inciden-

ten waarbij moedwillig en met kwaad opzet biologische of chemische agentia zijn verspreid.

3.3.3 Opstellen van procedures

Als (inter)nationaal contactpunt voor alarmering beschikt de ADCC over de contactgegevens

van de voornaamste overheidsdiensten. Afhankelijk van het risicotype worden alarmerings-

procedures opgesteld. Op die manier is het voor de permanentiemedewerkers duidelijk wie

gecontacteerd of geïnformeerd moet worden bij incidenten, welke informatie gegeven moet

worden of welke acties ondernomen moeten worden.

Het kunnen raadplegen van deze procedures in nauwelijks enkele muisklikken is een vereis-

te voor een snelle reactie. Dit veronderstelt een regelmatige actualisatie van de bestaande

procedures, controle van de contactgegevens en een overzichtelijke weergave met eenduidi-

ge richtlijnen.

3.3.4 Enkele beheerde evenementen

Aanslag in Madrid - 11 maart 2004

De aanslagen van 11 maart 2004 konden ook een impact hebben op de openbare veiligheid

in België. Daarom werd aan de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG) een analyse

gevraagd van de situatie, op basis waarvan de gepaste veiligheidsmaatregelen werden beslist

door de ADCC. De betrokken diensten (Technisch Administratief Secretariaat, Veiligheid van

de Staat, Antiterroristische Gemengde Groep, Federale Politie en de militaire inlichtingen-

dienst) werden voor een coördinatievergadering samengeroepen.

De impact van deze aanslagen voor het Belgische grondgebied was echter niet zo groot als

bij de aanslagen van 11 september 2001. De maatregelen konden dan ook snel worden afge-
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bouwd. De aandacht van de media bleef daarentegen aanhouden, met de vaak terugkomen-

de vraag rond een eventuele dreiging in België, de genomen veiligheidsmaatregelen, de

samenwerking tussen de Belgische en Europese veiligheids- en inlichtingendiensten, ... Dit

liet toe om de rol van het Crisiscentrum toe te lichten.

Gasexplosie Gellingen - 30 juli 2004

9u04: het CGCCR wordt door de Civiele Bescherming van Ghlin verwittigd dat een rookpluim

werd opgemerkt. Een ogenblik later wordt dit bericht bevestigd door de Federale Politie die

meteen ook wist te vertellen dat inmiddels een gasontploffing was gebeurd in Gellingen.

Onmiddellijk startte het CGCCR met informatiegaring bij de lokale autoriteiten (brandweer,

politie en later provincie) en gelijklopend gebeurde de informatieverspreiding naar de gebrui-

kelijke contacten.

Het resultaat is ondertussen gekend: een enorme ontploffing maakte tal van dodelijke en

zwaargewonde slachtoffers. In eerste instantie moesten deze mensen respectievelijk geïdent-

ficeerd of verzorgd worden. De ADCC bood federale ondersteuning door het verzamelen en

verspreiden van informatie aan de gouverneur en de federale overheid, door contacten met

de aardgasdistributeur, door informatieverlening aan de media. Daartoe werd een beperkt

coördinatiecomité opgericht op het Crisiscentrum met vertegenwoordigers van de Civiele

Veiligheid, de Federale Politie en de FOD Volksgezondheid.

Nadat de nood aan dringende hulpverlening was geminderd verschoof de klemtoon naar het

bekomen van een lijst van slachtoffers ten behoeve van enkele burgemeesters en van de

Franse en Italiaanse ambassade om de familieleden van de slachtoffers te kunnen informe-

ren. Het bekomen van de lijst was helaas niet vanzelfsprekend en daardoor een tijdrovende

bezigheid.

In de dagen volgend op de acute fase was er een technische vergadering over de veiligheid

van de pijpleidingen en waren er regelmatige contacten met het lokale crisiscentrum en ver-

gaderingen op het kabinet mbt de organisatie van de begrafenis en de problematiek van de

verzekeringen.
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3.4 Organisatie, coördinatie en opvolging van risico-evenementen

3.4.1 Terroristische dreiging

In de strijd tegen het terrorisme is een permanente en nauwe samenwerking nodig tussen alle

actoren die op één of ander moment ingeschakeld kunnen worden in de keten die tot doel heeft:

- het vergaren en analyseren van informatie en inlichtingen,

- de inschatting van de bedreiging en

- het nemen en uitvoeren van voorzorgs- of beschermingsmaatregelen, afhankelijk

van de inschatting van de bedreiging.

Vandaag moet die samenwerking meer dan ooit niet alleen de competenties van de diensten

overstijgen, maar ze moet ook grensoverschrijdend zijn. Op internationaal niveau - Europees

en zelfs op wereldschaal - moet de strijd tegen het terrorisme verder worden uitgediept.

Het Crisiscentrum oog in oog met het terrorisme

In het kader van haar permanente waakzaamheid voor de Minister van Binnenlandse Zaken

en voor de Belgische regering in haar geheel, identificeert de Algemene Directie Crisiscen-

trum de gebeurtenissen en incidenten op Belgisch grondgebied en volgt ze die op. De ADCC

volgt echter ook de gebeurtenissen op internationaal vlak op, die een weerslag kunnen heb-

ben in België.

Gebeurtenissen kunnen ook risico’s inhouden: terrorisme is één van de risico’s waarmee we

vandaag meer specifiek geconfronteerd worden. Onder de risico’s die van nabij gevolgd wor-

den, heeft het terrorisme zijn eigen plaats en dit nog meer sinds de gebeurtenissen van 11

september 2001 te New York. De terroristische dreiging is asymmetrisch en atypisch gewor-

den en kan zich overal voordoen en eender wanneer.

Als de analyse van de informatie of van de situatie het rechtvaardigt, en als het Crisiscentrum

nog geen inschatting uit eigen initiatief van één of meerdere partners heeft ontvangen, dan

vraagt de Algemene Directie Crisiscentrum aan de verschillende diensten dat ze hun bedrei-

gingsinschatting aanleveren.

De diensten die belast zijn met de inschatting en de opvolging van de terroristische bedrei-

ging zijn de Federale en Lokale Politie, de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst

Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) en de Antiterroristische Gemengde Groep (AGG). Daarnaast

levert de Federale Politie een inschatting van de dimensie Openbare Orde, die niet te onder-

schatten is.

Op basis van de inschattingen stelt de Algemene Directie Crisiscentrum aan de Minister van

Binnenlandse Zaken voor welke voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen best genomen

worden. Wanneer ze zijn goedgekeurd, worden de maatregelen doorgegeven aan de politie-

en inlichtingendiensten, die de maatregelen in uitvoering brengen.
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Zo nodig roept de ADCC alle betrokken partners op een vergadering samen, waar de drei-

gingsanalyse en de maatregelen collegiaal worden besproken. Elke dienst wordt opgeroepen

om alle informatie waarover hij beschikt door te geven, om een zo volledig en correct mogelij-

ke analyse en inschatting op te stellen. Van die inschatting hangen de geloofwaardigheid en

pertinentie van de genomen maatregelen af, alsook hun optimale en doeltreffende toepassing.

Het palet aan voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen is zeer ruim en draait met name

rond volgende modaliteiten:

- briefing van de politiediensten,

- actualisering van en herinnering aan de procedures,

- contactgegevens van een politie-agent meedelen die 24/24 bereikbaar is,

- techno-preventief onderzoek,

- patrouilles op verschillende tijdstippen,

- controle van verdachte personen, voertuigen en voorwerpen,

- Friese ruiters,

- betonblokken,

- vaste posten met permanente politieaanwezigheid,

- close protection

- ...

De Lokale Politie is belast met de uitvoering van maatregelen binnen haar zone. De Federale

Politie voorziet in gespecialiseerde en zo nodig ook niet-gespecialiseerde ondersteuning. De

Veiligheid van de Staat waarborgt tenslotte de beschermingsopdrachten van personaliteiten.

Groep Terrorisme van de Europese Unie

Als gevolg van de aanslagen van 11 september 2001, is het terrorisme één van de prioritai-

re problematieken binnen in de Europese Unie geworden. De Algemene Directie

Crisiscentrum volgt de werkzaamheden van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) en

meer bepaald van de Groep Terrorisme. De Groep Terrorisme is een vergadering waar

Lidstaten en kandidaat-Lidstaten samenkomen met vertegenwoordigers uit de politiediensten,

de inlichtingendiensten en de bevoegde administraties

in het domein van de strijd tegen het terrorisme. De

groep heeft als opdracht om een inschatting van de

bedreiging op te stellen die binnen de Europese Unie

gemeenschappelijk is.
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Tijdens elk voorzitterschap worden vier documenten uitgewerkt:

1) Strategisch document: uitgewerkte synthese om oplossingen voor te stellen om

efficiënt het terrorisme te bestrijden en om te antwoorden op de samenwerkingsno-

den van de betrokken diensten van de Lidstaten.

2) Lijst van terroristische organisaties: document dat zijn finaliteit ontmoet in de

samenwerking tussen de vertegenwoordigde diensten binnen in de groep: de poli-

tiediensten, de inlichtingendiensten van de Lidstaten en de in de strijd tegen het

terrorisme gespecialiseerde eenheden van Europol en van andere bevoegde over-

heden. Naast de terroristische organisaties, bevat het document organisaties die

hen actieve ondersteuning bieden, van welke aard ook, of het nu in één of meer

Lidstaten is.

3) Evaluatie van de terroristische bedreiging: gemeenschappelijke analyse van de ter-

roristische bedreiging van de lidstaten. Deze synthese wordt telkens bij het einde

van het Voorzitterschap aan de bevoegde Ministers voorgesteld.

4) TE-SAT-rapport (Terrorism in Europe - Situation and Trends Report): Document dat

verwezenlijkt werd door Europol met als doel een situatieschets aan het Europees

Parlement te bieden.

De Geïntegreerde Permanentie is het Belgische nationale contactpunt voor het Europees net-

werk voor bescherming van personaliteiten. Op het gebied van bescherming van personali-

teiten en infrastructuur - en ook voor het bepalen van maatregelen, met name tegen het ter-

rorisme - zorgt de Geïntegreerde Permanentie voor de contacten met de ambassades en

Internationale Instellingen.

3.4.2 De rallycommissie

Wettelijk kader

De rallycommissie heeft het daglicht gezien bij het koninklijk besluit van 28 november 1997

houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities

voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben (B.S. 5 december

1997). Het was vooral de bedoeling om die veiligheidsmaatregelen te bestuderen die best

genomen worden voor snelheidswedstrijden die in agglomeraties georganiseerd worden of

die gerespecteeerd moeten worden op het hele parcours als de snelheidswedstrijden tussen

23.00 en 7.00 uur georganiseerd worden.

Gezien de veiligheidsrisico’s niet alleen op het parcours sloegen dat (gedeeltelijk) een agglo-

meratie doorkruist, werd er een wijziging aan het Koninklijk Besluit aangebracht (K.B. 28 maart

2003, B.S. 15 mei 2003). Krachtens dit KB kan de commissie haar advies geven over sport-

wedstrijden die buiten agglomeraties georganiseerd worden.
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Wat doet de rallycommissie?

De rallycommissie geeft advies aan de burgemeesters over veiligheid bij wedstrijden. De eind-

verantwoordelijkheid komt toe aan de burgemeester. Hij geeft zijn toestemming voor de orga-

nisatie van een snelheidswedstrijd in zijn gemeente en moet er van nabij over waken dat alle

nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden.

De rallycommissie doet echter meer dan alleen maar advies geven aan de burgemeesters

over snelheidswedstrijden voor auto’s, die op de openbare weg georganiseerd worden. Ze is

er eveneens mee belast om:

- advies te geven aan de Minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister

bevoegd voor verkeersveiligheid over de toepassing van de van kracht zijnde regle-

mentering op de organisatie van sportwedstrijden met voertuigen;

- advies te geven over het opleidings- en bijscholingsprogramma van de veiligheids-

chefs, baancommissarissen en stewards;

- ter plaatse te inspecteren, vooraf en tijdens de wedstrijd of competitie. Die inspec-

ties worden door de arrondissementscommissarissen uitgevoerd, elk voor zijn

gebied.

Wie zetelt er in de rallycommissie?

Het voorzitterschap en het secretariaat van de rallycommissie berusten bij de Algemene

Directie Crisiscentrum. Verder is de commissie samengesteld uit:

- een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

- een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

- een vertegenwoordiger van de Vereniging van Belgische steden en gemeentes;

- een vertegenwoordiger van de Federale Politie;

- een vertegenwoordiger van de Vaste Commissie van de Lokale Politie;

- een vertegenwoordiger van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.

Een vertegenwoordiger van de nationale sportinstantie en een vertegenwoordiger van de

sportbonden zijn ook lid, met raadgevende stem. Elk gewest wordt verzocht om een verte-

genwoordiger in de commissie aan te wijzen.

Voor het uitbrengen van advies over een bepaalde

wedstrijd of competitie, wordt de commissie uitge-

breid met de betrokken gouverneur of arrondisse-

mentscommissaris en met een vertegenwoordiger van

de Lokale Politie. De organisator van de gebeurtenis

wordt ook uitgenodigd om het dossier aan te vullen.
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De rallycommissie omvat dus de diensten die bij de veiligheid van de gebeurtenis betrokken

is,die op hun eigen terrein gespecialiseerd zijn en die een waardevolle bijdrage leveren aan

de veiligheid van de toeschouwers.

Toepassingsdomein

Sinds 2003 passeren alle rally’s - klein of groot, met of zonder onderdeel in een agglomera-

tie -de rallycommissie, die wordt voorgezeten door het Crisiscentrum. Die evolutie komt door

de toepassing van een Koninklijk Besluit dat op 28 maart 2003 werd ondertekend (Belgisch

Staatsblad, 15.05.2003) tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 november 1997 (B.S.,

05.12.1997).

De veiligheid van autowedstrijden wordt in samenwerking met de gouverneurs geanalyseerd,

en is over het algemeen erg bevredigend. Het aantal in 2004 onderzochte wedstrijden is tot

op enkele eenheden na hetzelfde als in 2003: er werden een zeventigtal wedstrijden georga-

niseerd, waarvan een kwart in Vlaanderen en driekwart in Wallonië.

De Commissie heeft haar adviezen ondergeschikt gemaakt aan tal van aanpassingen van vei-

ligheidsposten en met respect voor specifieke eisen, zoals het in dienst nemen van stewards

die goed opgeleid zijn voor spectaculaire plaatsen.  Er is frequent en rigoureus overleg met

de direct betrokken omwoners en het publiek wordt meer gesensibiliseerd voor de risico’s

eigen aan deze sport.

Naast het onderzoek van de veiligheidsplannen voor verschillende wedstrijden, heeft de ral-

lycommissie zich ingespannen om een partner te zijn, die constant een luisterend oor biedt

voor organisatoren, bonden, gezagsdragers en hulpdiensten, om het algemeen veiligheidsni-

veau te verhogen.

In deze geest van overleg werd er een nieuwe omzendbrief uitgewerkt en ter ondertekening

voorgelegd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Mobiliteit. De omzendbrief ver-

duidelijkt en vereenvoudigt enkele punten van de reglementering, waarbij de vorige omzend-

brieven worden opgenomen. De grote lijnen ervan zijn:

- verhoogde sensibilisering van het publiek - zowel bewoners als toeschouwers -

voor de inherente gevaren van rally’s;

- de noodzaak om tijdens de hele wedstrijd op het gehele parcours een gelijk veilig-

heidsniveau te behouden;

- doeltreffend beheer van de verschillende verplaatsingen van het publiek, die zich bij

een wedstrijd voordoen;

- mogelijkheid van de organisator om de veiligheidsmaatregelen van het veiligheids-

plan aan te passen aan de werkelijkheid van het terrein;

- validatie van de strikte toepassing van het veiligheidsplan op het terrein;
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- verbetering van de kwaliteit van de algemene omkadering van wedstrijden door ste-

wards, baancommissarissen en veiligheidschefs.

3.4.3 Havenveiligheid

Op 1 juli 2004 werd de International Ship and Port Facility Security-Code (ISPS) ter beveili-

ging van schepen en havenfaciliteiten officieel van toepassing in onze Belgische havens.

Deze code werd omgezet in een EG-verordening 725/2004, die op 29/04/2004 werd gepu-

bliceerd. De code werd opgesteld met het oog op het voorkomen van terroristische aansla-

gen waarbij schepen worden gebruikt als dragers van massavernietigingswapens.

Aan deze datum ging echter heel wat werk vooraf. Dankzij de geprivilegieerde contacten van

het Crisiscentrum met verschillende partners konden snel de geschikte personen inzake

veiligheid gevonden worden om België op korte termijn klaar te stomen voor de ISPS-code.

België heeft geopteerd voor een gelijkaardige structuur als voor de beveiliging van de lucht-

havens. Een koninklijk besluit tot oprichting van een federaal comité en lokale comités voor

de beveiliging van de havenfaciliteiten werd gepubliceerd op 18 juni 2004. Bij dit koninklijk

besluit wordt het federaal comité opgericht dat fungeert als nationale autoriteit en dat onder

andere instaat voor de algemene coördinatie van de beveiligingsmaatregelen.

Het federaal comité is samengesteld uit o.m. de Directeur-generaal Maritiem Vervoer, de

administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat, de Directeuren-generaal van de admi-

nistratie Douane en Accijnzen, van Leefmilieu, van Bilaterale Zaken, en andere diensten. De

Directeur-generaal van het Crisiscentrum is één van de leden van dit comité. Naast het fede-

raal comité zijn er in alle ISPS-plichtige havens van België1, lokale comités opgericht. Deze

comités worden voorgezeten door de havenkapiteins en zijn samengesteld uit de scheep-

vaartpolitie, de douane, de Veiligheid van de Staat en de Lokale Politie. Al deze comités heb-

ben tot taak om de veiligheidsplannen van de verschillende havenfaciliteiten te beoordelen

aan de hand van een risicoanalyse en een gemotiveerd verslag uit te brengen aan het fede-

raal comité.

Deze comités worden bij de uitvoering van hun taken bijgestaan door een werkgroep van

experts. De leden van de werkgroep komen uit verschillende disciplines en kunnen zowel

nautische als veiligheidsexperts zijn.

In juni en in juli heeft de ministerraad een lijst met

havenfaciliteiten goedgekeurd die voldoen aan de

ISPS-code. Einde 2004 waren er 191 faciliteiten waar-

voor een conformiteitsattest werd afgeleverd voor 5

jaar. Hier zullen er de volgende jaren nog bijkomen. 

Het Crisiscentrum blijft een zeer actieve rol spelen in
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dit dossier want het proces is nooit afgerond. Voortdurend komen er nieuwe regels bij inzake

de beveiliging van de havenfaciliteiten. Voor 2005 wordt er vanuit de Europese gemeenschap

een richtlijn verwacht voor de beveiliging van de hele haven en zal de coördinatie tussen de

verschillende diensten nog een grotere inspanning vergen.

3.4.4 Structuur Kustwacht

Veelheid aan taken en actoren

Sinds de staatshervormingen en de wet van 1999 betreffende de exclusieve economische

zone, zijn de volgende departementen bevoegd voor het uitvoeren van overheidstaken op het

Belgische deel (3450 km2) van de Noordzee:

- FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

- FOD Mobiliteit en Vervoer,

- FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, 

- FOD Binnenlandse Zaken,

- FOD Financiën,

- FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie,

- Defensie,

- POD Wetenschapsbeleid,

- POD Duurzame ontwikkeling

- en voor het Vlaams Gewest de Departementen Leefmilieu-Infrastructuur en Land-

bouwbeleid.

Deze taken omvatten o.a.: search and rescue, bescherming van het mariene milieu, scheep-

vaartverkeer, navigatie, regelgeving voor de scheepvaart, zeewaardigheid van de schepen,

douane en accijnzen, immigratie, ontginning en bescherming van natuurlijke rijkdommen, ont-

plooiing en bescherming van kunstwerken, pijpleidingen, defensie, ...

Met het oog op het beter coördineren van deze taken op federaal niveau en het uittekenen van

een juridisch kader werd in 1999 een interdepartementale werkgroep Kustwacht opgericht.

Na de aanvaringen van de schepen Tricolor en Vicky besloot de ministerraad op 14 maart

2003 tot de formalisering van dit onderling overleg. Dit gaf aanleiding tot het opstellen van het

Koninklijk Besluit van 13 mei 2003 (gepubliceerd op 17 juni 2003) dat bij de Minister van

Binnenlandse Zaken een Structuur Kustwacht opricht.

Eenheid in structuur

De nieuw opgerichte structuur kustwacht bestaat uit een beleidsorgaan, een permanent

secretariaat en een overlegplatform. De Kustwacht verzekert de coördinatie en het overleg

tussen de administraties bevoegd voor de Noordzee.
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[1] Belgische ISPS-plichtige havens in 2004: Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Luik, Oostende en Zeebrugge.



Het beleidsorgaan (beleidscomité) adviseert de bevoegde ministers met betrekking tot de

opdracht en oefent de controle uit op de werking van het permanent secretariaat.

Het beleidsorgaan is samengesteld uit de provinciegouverneur van West-Vlaanderen en de

voorzitters van de directiecomités (betrokken Directeurs-generaal) van de verschillende

bevoegde FOD’s en POD’s. Het beleidsorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter van het

directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken (Directeur-generaal ADCC). De vertegen-

woordigers van de Vlaamse regering worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderin-

gen van het beleidsorgaan.

Het overlegplatform (comité van experten) zorgt voor het organiseren van overleg tussen de

bevoegde federale departementen onderling en met de vertegenwoordigers van de Vlaamse

regering en derden. Het staat tevens in voor de voorbereiding van reglementaire besluiten,

het opstellen van procedures en het formuleren van adviezen.

Het overlegplatform bestaat uit de afgevaardigden aangewezen door de bevoegde departe-

menten. De vertegenwoordigers van de Vlaamse regering worden uitgenodigd deel te nemen

aan de vergaderingen. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen (of zijn kabinetschef)

coördineert de werkzaamheden van het overlegplatform.

Het permanent secretariaat van de kustwacht biedt ondersteuning bij de dagelijkse werking

en coördinatie van de taken die tot het federale bevoegdheidsniveau behoren. Het oefent

daarenboven de loketfunctie uit. Het kan zo nodig advies inwinnen van het overlegplatform.

Het permanent secretariaat bestaat uit 3 leden, respectievelijk gedetacheerd uit het Directo-

raat-generaal Leefmilieu, de Federale Politie en Defensie. Het kantoor is gelokaliseerd in het

gebouw van het Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Oostende, de vroegere Zeevaart-

school.

Het doel van de coördinatie van de Belgische taken op de Noordzee is het op elkaar afstem-

men van personeel, opdrachten en middelen over de grenzen van FOD´s, POD´s en Vlaams

Gewest heen. Het uiteindelijk resultaat zal een merkbare stijging zijn van de efficiëntie van de

acties van België op zee en een besparing op termijn.

Het doel van de loketfunctie is om aan het publiek één contactpunt te geven voor alle zaken

die verband houden met de Noordzee. Het motto is hier: “één vraag, één oplossing”. Voor

elke vraag die op het permanent secretariaat toekomt wordt de geschikte partner gecontac-

teerd die de gepaste oplossing kan bieden. Onze tussenkomst beperkt zich tot het facilite-

ren. Het permanent secretariaat volgt de vooruitgang

van het dossier en houdt de vraagsteller hiervan op de

hoogte tot de volledige afhandeling van de vraag.
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Het permanent secretariaat onderhoudt tevens de nodige contacten met de zusterorganisa-

ties uit de ons omringende landen en is voor hen het Belgische aanspreekpunt voor alle

Kustwacht-materie.

3.4.5 Enkele beheerde evenementen

De permanente veiligheidsuitdaging voor de organisatie van Europese toppen in Brussel

Een verklaring van de staats- en regeringsleiders - verenigd in de Europese Raad van Nice in

december 2000 - bepaalde dat er vanaf 2002 per voorzitterschap één Europese Raad in

Brussel gehouden zou worden. Zodra de Unie achttien leden telde, zouden alle vergaderin-

gen in Brussel doorgaan, zo werd verder beslist. Een Europese top brengt vandaag de dag

ongeveer 29 landen bijeen, met 34 personaliteiten van zeer hoog niveau (VVIP’s), en brengt

voor de organisatie en veiligheid in België meer dan duizend personen per shift op de been.

Om een optimale coördinatie te verzekeren, worden er voor elke Europese top voorbereiden-

de vergaderingen georganiseerd. De voorzitter van de Europese Unie (die organisator is van

de gebeurtenis), de volgende voorzitter van de Europese Unie (die zich het dossier eigen

moet maken), het Secretariaat-Generaal van de Europese Unie en alle Belgische gezagsdra-

gers en diensten komen dan samen bij de Algemene Directie Crisiscentrum.

Voor België zijn de vertegenwoordigde coördinerende diensten op het vlak van organisatie en

veiligheid: de stad Brussel, de Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, de directeur-coördina-

tor van Brussel, de Federale Politie (Directie Administratieve Politie DAO, Directie Gerechtelijke

Politie DGP-terro, Directie van de Speciale Eenheden DSU, Provinciale verkeerseenheid

Brabant), de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid, de Anti-

terroristische Gemengde Groep, de dienst Protocol van Buitenlandse Zaken, het

Interministerieel Comité van Brussel voor het Onthaal van Internationale Organisaties (ICOIO),

de diensten van de Gouverneur van Brussel en vertegenwoordigers van de hulpdiensten. De

vertegenwoordigers van de Diensten van de Eerste Minister, van de Minister van Justitie en

van de Minister van Binnenlandse Zaken zijn ook aanwezig.

Al die spelers vervullen een sleutelrol. Om een top optimaal en incidentvrij te doen verlopen,

is er permanente coördinatie nodig.

Voorbereiding, coördinatie en beheer

Gedurende de drie maanden die aan een top voorafgaan, worden in het Crisiscentrum min-

stens twee vergaderingen georganiseerd waarop alle hoger genoemde spelers aanwezig zijn.

De vertegenwoordigers van de Europese voorzitter zijn soms effectief aanwezig, maar soms

wordt er ook een videoconferentie gehouden.

26

2
0

0
4

  
A

C
T

IV
IT

E
IT

E
N

R
A

P
P

O
R

T
 



De dagorde van dit soort vergaderingen beoogt alle aspecten met betrekking tot de organi-

satie en de veiligheid aan bod te laten komen. De dagorde ziet er als volgt uit:

Gedetailleerd programma

Het programma is van doorslaggevend belang om de bedreiging te kunnen inschatten

en om de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen te kunnen organiseren. Een top over

het gemeenschappelijk landbouwbeleid en financiële bijstand kan gevoeliger liggen

dan anderen toppen.

Een top is niet alleen een vergadering van de staats- en regeringsleiders in het Justus

Lipsius-gebouw, maar bestaat eveneens uit een hele reeks andere vergaderingen:

bilaterale en multilaterale vergaderingen, vergaderingen van politieke families op

Europees niveau, een sociale top... Al die vergaderingen moeten geïdentificeerd en

gelokaliseerd worden.

Inschatting bedreiging op vlak van terrorisme en van openbare orde

Een inschatting maken van de dreiging gebeurt door alle Belgische diensten samen,

in overleg met de vertegenwoordigers van de Raad en de politie- en inlichtingendien-

sten van de Europese voorzitter. Naar aanleiding van die inschatting worden aange-

paste beveiligings- en voorzorgsmaatregelen afgesproken.

Close protection

Op basis van een beslissing van de Coreper2 genieten personaliteiten die gevaar kun-

nen lopen over een versterkte bescherming door de diensten van de gastheer-lidstaat.

De Permanente Vertegenwoordigers hebben een tabel opgesteld met daarin de taken

en verantwoordelijkheden van elke speler (de Europese voorzitter, de delegaties van

de lidstaten, het Secretariaat-Generaal van de Raad en de lidstaat-gastheer). De

Veiligheid van de Staat en de speciale eenheden van de Federale Politie verzekeren

versterkte bescherming.

Escortes

Op basis van de beslissing van de Coreper over

de close protection (zie supra), geniet elke dele-

gatie (elk staatshoofd en elke regeringsleider)

over een veiligheids-, protocollaire of verkeers-

escorte. De leidende instanties van de Europe-

se Unie krijgen eveneens een escorte. Die

escortes bestaan uit auto’s en motorrijders van
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de provinciale Verkeerseenheden en van de Brusselse politie.

Plaats en uur van aankomst, vertrek of verplaatsing worden bestudeerd om de risico’s

te kunnen evalueren en de beveiliging te kunnen plannen.

Verblijfplaatsen

Alle hotels van de staatshoofden en regeringsleiders, en van hun delegatie, worden

bewaakt. In functie van de inschatting van de bedreiging worden voor elk hotel gepas-

te maatregelen genomen.

Maatregelen van openbare orde en veiligheidsperimeters

In functie van de inschatting van de dreiging, zowel op veiligheidsgebied als qua open-

bare orde, worden drie perimeters afgebakend rond het gebouw van het Secretariaat-

Generaal van de Raad (het Justus Lipsius-gebouw, waar de vergaderingen van de

Europese top verlopen). De afmetingen en de middelen die worden

ingezet voor de perimeters zijn afhankelijk van de veiligheidsinschatting.

De toegang tot de veiligheidsperimeters wordt gecontroleerd aan de

hand van badges, waarvan de aflevering gestructureerd dient te gebeu-

ren.

De eerste perimeter is de perimeter van de organisator. Deze perimeter

wordt met de hulp van Belgische diensten door de Veiligheidsdienst van

de Raad verzekerd. Hij geeft toegang tot het Justus Lipsius-gebouw.

Enkel correct geaccrediteerde personen hebben toegang tot deze perimeter.

De tweede perimeter is een veiligheidsperimeter. Hij wordt afgebakend door de

Belgische ordehandhaving, onder de operationele leiding van de Chef van de politie-

zone Brussel Hoofdstad-Elsene. Deze perimeter bevat enkele verkeersaders rond het

Justus Lipsius-gebouw en is slechts toegankelijk voor omwonenden en voor personen

met de juiste badge.

De derde perimeter is de perimeter van de openbare orde. Die moet het, in functie van

eventuele verplaatsingen van betogers, mogelijk maken de situatie te beheersen,

eventueel door afsluiting van bepaalde verkeersaders.

Naast deze perimeters mag het mobiliteitsaspect niet vergeten worden. De mogelijk-

heden om tunnels, metrostations en treinstations te sluiten, worden onderzocht, even-

als de manieren om bepaalde verkeersaders af te sluiten. De Federale Overheids-

dienst Mobiliteit en Vervoer is hier nauw bij betrokken.

De omwonenden worden geïnformeerd via informatievergaderingen of informatiefol-
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ders. Deze folders kondigen de top aan en bevatten de aanbevelingen van de politie-

diensten en de burgemeester van Brussel.

Gespecialiseerde ondersteuning

De Belgische gezagsdragers leveren gespecialiseerde ondersteuning: speciale een-

heden, sweeping, ontmijning en verificatie van valse en vervalste documenten.

De sweepings worden verzekerd door de speciale eenheden van de Federale Politie.

Zij krijgen versterking van onze Nederlandse buren, die snuffelhonden (en hun bege-

leiders) ter beschikking stellen. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ont-

ploffingstuigen (DOVO - SEDEE) van Defensie treedt op wanneer verdachte pakjes

worden gevonden.

Over het ontdekken van valse en vervalste documenten werd er een specifieke vor-

ming gegeven aan de Veiligheidsdienst van de Raad. De Federale Politie houdt eigen

experts ter beschikking voor het geval er verdachte documenten worden gevonden.

Met de hulpdiensten wordt nagegaan of alle beschikkingen en terreinverkenningen uit-

gevoerd worden. Ook komen kwesties aan bod die te maken hebben met de medi-

sche nooddiensten (ziekenhuizen, ziekenwagens, ...).

Bomalarm, andere soorten alarm en evacuatie

Naast de normale evacuatieprocedures bij brand of andere incidenten, werd een spe-

cifieke procedure ontwikkeld voor de evacuatie van VVIP’s bij bedreiging of bij een

specifiek incident. Aan elke VVIP worden stewards toegewezen, die hem, in functie

van de situatie, bij een evacuatie naar andere plaatsen moeten begeleiden. Het trans-

port, de reisweg, de plaatsen van samenkomst en de evacuatie zelf zijn allemaal voor-

af gepland.

Wat betekent een Europese top in termen van veiligheid?

In het kader van de uitbreiding van de Europese Unie is er een enorme toename van het aan-

tal VIP’s dat telkens aanwezig is: de 25 lidstaten van de Europese Unie, plus de kandidaat-

lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije en Kroatië. In het kader van de tops werd door de

Europese Commissie evenwel beslist om het aantal

leden van de delegaties tot een minimum te beperken.

Dit geeft enige verlichting voor het veiligheidsperso-

neel. Ook de protocollaire aankomst bij de tops werd

afgeschaft. Dit voorkomt heel wat problemen doordat

wagens niet meer op potentieel onveilige plaatsen

moeten wachten.
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Voor elk staatshoofd of elke regeringsleider (voor sommige landen nemen beide deel aan de

top) en voor elke leider van een Instelling voorziet België in een veiligheids-, protocollaire of ver-

keersescorte. Er wordt in close protection voorzien op basis van een inschatting van de drei-

ging. Naast ongeveer 34 personaliteiten met de rang van staats- of regeringsleider, zijn even-

eens de Ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Economie aanwezig op een Europese

top. Soms komen daar nog andere ministers bij, wanneer een specifiek thema aan bod komt.

Europese tops en NAVO-tops in 2004

Dit jaar werd het voorzitterschap waargenomen door Ierland en Nederland. Er waren de

gebruikelijke tops in maart, juni, oktober en december. Eind juni was er nog een bijzondere

top voor de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Commissie. De top vond plaats op

29 en 30 juni en pas op 22 juni werd België hiervan op de hoogte gebracht. De tijd voor de

organisatie was dan ook zeer kort. Desondanks verliep alles vlot.

Ook de andere Europese tops in 2004 kenden geen incidenten. Manifestaties bleven uit en

ook in het kader van het terrorisme was er geen enkele dreiging. Nochtans werden ook nu

uitgebreide maatregelen genomen en kwam de beleidscel op het Crisiscentrum meerdere

malen samen onder het voorzitterschap van het Crisiscentrum.

Naast de Europese tops vonden er ook belangrijke vergaderingen van de NAVO plaats. Vele

hoge gasten waren aanwezig waardoor er een uitgebreid arsenaal veiligheidsmaatregelen

moest worden genomen. Zoals met de Europese Raad verliepen ook hier de contacten goed

en de vergaderingen gingen gepaard zonder incidenten.

Budget Europese Toppen

De Regering heeft beslist om in het kader van het budget voor Europese Tops, 25 miljoen

euro op jaarbasis te besteden om de Brusselse gemeentes en politiezones te steunen.

Het bedrag wordt aan verschillende posten besteed, met name aan het kader van hulpagen-

ten van politie, aan taalopleidingen, aan de “premie Brussel”, aan investeringen in infrastruc-

tuur, aan de door het politiepersoneel in het kader van Toppen gepresteerde uren, aan Astrid

en aan Preventie.

Van twee posten werd het beheer opgedragen aan de Algemene Directie Crisiscentrum,

namelijk de investeringen in infrastructuur en de uren die door het politiepersoneel gepres-

teerd werden in het kader van de Tops. In 2004 werd een bedrag van 3.750.000 euro be-

steed aan investeringen in infrastructuur en 2.500.000 euro aan de gepresteerde uren.

De ADCC is ermee belast om de Koninklijke Besluiten op te stellen, om te communiceren met

de zones, om de bestemmingsplannen voor de investeringen in infrastructuur te onderzoe-

ken, om de boekhoudkundige aftrek van de zones en de link met Europese Tops te contro-

leren, om de betaling van voorschotten en van de aftrek voor akkoord aan de Minister van

Binnenlandse Zaken voor te leggen... Die taken worden uitgevoerd in coördinatie met het
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ATS, met de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, met het Sociaal Secretariaat

van de GPI en met de Permanente Commissie van de Lokale Politie.

Verdachte enveloppes

Na de aanslagen op het World Trade Center, heeft zich over de Verenigde Staten een golf van

brieven verspreid, die ervan verdacht werden anthrax (de biologische agens miltvuur) te

bevatten. In Europa zijn soortgelijke verdachte pakjes ook toegekomen, ook in België. In de

Amerikaanse brieven was de miltvuurbacterie wel degelijk aanwezig, maar dat was niet het

geval bij de poederenveloppes in België: geen enkele analyse was positief. Er zijn honderden

valse alarmen in België geweest.

In 2002 en 2003 waren er golven van verdachte pakjes in verschillende Belgische steden. In

2004 zagen we ons opnieuw geconfronteerd met dit probleem. Dat soort pakjes werd gestuurd

naar het Hof van Cassatie, het Hof van Beroep in Brussel, het Koninklijk Paleis, de FOD

Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD Landsverdediging, de Franse Ge-

meenschap en naar postsorteercentrum Brussel X. De brieven bevatten een scheikundige irri-

tante substantie.

Daartoe is de multidisciplinaire beheerscel verschillende keren op de Algemene Directie

Crisiscentrum samengekomen. Die beheerscel bestaat uit het Federaal Parket, de Federale

Politie, het Parket-Generaal van Gent, de Veiligheid van de Staat, de AGG, de FOD

Volksgezondheid, de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken en de Civiele Veiligheid. De

beheerscel vergaderde om de nodige maatregelen van bestuurlijke politie en volksgezondheid

te nemen.

De procedure voor verdachte brieven werd toegepast. Daarin staan de onderscheiden stap-

pen en handelingen, die gerespecteerd moeten worden wanneer soortgelijke post gevonden

wordt, en ook welke gezagsdragers dan gecontacteerd moeten worden. Deze procedure

ondergaat nu wijzigingen: oorspronkelijk was ze opgezet om het hoofd te kunnen bieden aan

een biologische agens (miltvuur) en aan ontploffingsgevaar. De huidige procedure omvat

eveneens de mogelijkheid om rekening te houden met andere biologische, scheikundige,

radiologische en explosieve agenten.

Bovendien heeft onze communicatiecel meerdere perscommuniqués opgesteld voor de

bevolking en de media, en voor de diensten die inge-

schakeld kunnen worden wanneer soortgelijke zendin-

gen ontdekt worden.

Proces-Dutroux

Al snel voor het begin van het proces-Dutroux bleek

dat dit een belangrijke gebeurtenis in 2004 (van maart
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tot juni) zou zijn, die een groot deel van de Belgische bevolking zou mobiliseren, gezien de

grote psychologische impact en de aangekondigde nationale en internationale mediatisering.

Gezien de grootte ervan en de lokatie was het aangewezen om belangrijke organisatorische

en veiligheidsmaatregelen te treffen.

Sinds november 2003 werden die maatregelen op het Crisiscentrum gecoördineerd met de

lokale gezagsdragers van Aarlen en de betrokken politiediensten: de Directeur-Coördinator

(Dirco) en de Lokale Politie van Aarlen, de FOD Justitie en de gerechtelijke macht, zoals de

lokale justitie en magistratuur van Aarlen en het Federaal Parket. De inlichtingendiensten en

Landsverdediging namen eveneens aan de coördinatie deel.

De ADCC heeft het onderzoek van het veiligheidsdispositief onderzocht (veiligheidsperime-

ters), dat naar aanleiding hiervan is opgezet. De ADCC heeft eveneens de versterking in

effectieven gecoördineerd, waarover de politiezone en de Dirco van Aarlen moesten beschik-

ken om de ordehandhaving te verzekeren.

Het ADCC stond klaar om tussen te komen mocht een specifiek voorval een geëigende coör-

dinatie nodig maken. Dit was het geval toen het Hof van Assisen (de beschuldigden inbegre-

pen) zich had voorgenomen om naar het huis van Marc Dutroux in Marcinelle te gaan. Het

was een operatie met groot risico, waarvan het Crisiscentrum de coördinatie met de bij het

proces van Aarlen betrokken actoren en de (lokale en federale) politiediensten van Charleroi

gewaarborgd heeft. Er werd eveneens een voorafgaand bezoek aan het huis georganiseerd.

Andere processen

Het Crisiscentrum was ook actief bij andere processen, zoals het proces-Cools en de terro-

rismeprocessen in Brussel (Trabelsi, Maaroufi...). Enerzijds ging het erom de algemene coör-

dinatie met alle betrokken actoren te organiseren, anderzijds de veiligheid ter gelegenheid van

het proces te verzekeren. Voor het proces-Cools kwam een beheerscel samen op het Crisis-

centrum om de komst van de Tunesiërs die in hun land vastzaten, te verzekeren.

Nucleair transport en doortocht

In 2004 heeft het Crisiscentrum deelgenomen aan de organisatie en coördinatie van nucleai-

re transporten, volgens de procedure die daartoe met onze partners is opgesteld: FANC,

NMBS, Civiele Veiligheid en Federale Politie.

Er waren vijf transporten van bestraalde brandstoffen uit Nederland (Borssele) met als

bestemming Frankrijk (La Hague). In februari 2004 was er ook een repatriëring van nucleair

afval vanuit Frankrijk naar Mol-Dessel. Hierbij deed zich geen enkel incident voor.

Militaire transporten

Begin 2004 stopten de transporten van Duitsland naar Irak via de Antwerpse haven. Een tijd

later begonnen ze terug maar in omgekeerde richting. De transporten die voordien plaatsvon-
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den verliepen zonder incidenten. Ook de nieuwe transporten zouden in 2004 zonder inciden-

ten verlopen.

De transporten liepen tot 30 juni. De 11 schepen die aanmeerden bevatten tussen de 1000

en 1200 stuks gevoelig en niet gevoelig materieel. De afhandeling van de schepen nam tel-

kens tussen de 10 en 14 dagen per schip in beslag. Het vervoer naar Duitsland werd uitge-

voerd met treinen, binnenschepen en vrachtwagens.

De omzendbrief van 2003 bleef van kracht. De politiediensten moesten hiervoor preventieve

maatregelen nemen. Defensie leverde hun middelen in het kader van de Host Nation Support.

Het Crisiscentrum coördineerde al de maatregelen.

3.5 Bescherming van personen, goederen en instellingen

3.5.1 Procedure om de veiligheidsmaatregelen te bepalen

Voor de infrastructuur worden de voorzorgs- en/of beschermingsmaatregelen ingeschat en

bepaald volgens drie frequenties: maandelijks, wekelijks en dagelijks.

Elke maand komt een vergadering “Ambassades” samen in het Crisiscentrum. Op die verga-

dering wordt er door alle betrokken diensten een collegiale inschatting van de bedreiging uit-

gevoerd. Op basis van die bedreigingsinschatting worden de gepaste voorzorgs- en/of

beschermingsmaatregelen bepaald voor de personen en voor alle kritieke infrastructuur in

België (de Internationale Instellingen, de Ambassades, officiële gebouwen, havens, luchtha-

vens, metro, kerncentrales,...).

Wekelijks wordt er een vergadering georganiseerd met het Administratief Technisch

Secretariaat en Binnenlandse Zaken om de gebeurtenissen van de afgelopen week door te

nemen, en om te bekijken wat er de volgende week te gebeuren staat, zowel op gebied van

terrorisme als van openbare orde.

Het Crisiscentrum volgt de situatie permanent op, 24u/24, 365 dagen/365, en centraliseert

de informatie, de analyses en de inschattingen, om soepel en snel te bepalen welke de meest

aangewezen voorzorgs- en beschermingsmaatregelen zijn.

Het Crisiscentrum heeft eveneens een rol bij het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aan-

zien van waardetransporten en transporten van kunst-

werken.

3.5.2 Bezoeken

Het Crisiscentrum waarborgt de (niet-operationele)

coördinatie van de veiligheidsmaatregelen die geno-

men moeten worden bij het bezoek van buitenlandse
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personaliteiten aan ons land (staatshoofden, regeringsleiders, Ministers van Buitenlandse

Zaken, ...). Regelmatig zijn er zulke bezoeken van VIP’s, gezien o.a. de aanwezigheid van de

Europese instellingen en de NAVO op ons grondgebied. In het verlengde daarvan is België

het gastland voor de organisatie van de Europese tops, waarbij telkens verscheidene buiten-

landse regeringsleiders aanwezig zijn in ons land.

Het Crisiscentrum heeft in 2004 2.885 personaliteiten op bezoek gekregen voor wie moest

worden nagegaan welke de geschikte maatregelen waren qua opvang, veiligheid, bescher-

ming en escortes. Om te bepalen welke voorzorgs- en beschermingsmaatregelen het meest

aangewezen waren, verzamelt het Crisiscentrum alle beschikbare informatie, tracht die infor-

matie te toetsen aan de werkelijkheid, voert een vóóranalyse uit, vraagt analyses en inschat-

tingen aan de bevoegde diensten en bepaalt op basis van die inschat-

tingen welke maatregelen het meest aangewezen zijn.

3.5.3      Enkele beheerde evenementen

In een tijdspanne van nauwelijks één week werd ten aanzien van enke-

le Belgische politici een persoonsbedreiging geuit. Een eerste dossier

werd geopend rond bedreigingen aan senator M. Bousakla. Een twee-

de dossier betrof de dreigbrieven gericht aan o.a. Minister L. Onkelinkx

en senator Ph. Moureaux. Voor beide dossiers werd een beleidscel

geactiveerd om kennis te nemen van de dreiging, om de analyse van de inlichtingendiensten

te bespreken en de aangepaste beschermingsmaatregelen te nemen. Die maatregelen waren

moduleerbaar in functie van de verdere evaluatie en de voortgang van het gerechtelijk onder-

zoek.

3.6    Juridisch advies

Bij crisis-en evenementenbeheer zijn juridische vraagstukken en knelpunten nooit ver weg.

Welke zijn de toepasselijke regels wanneer een onderzoeksrechter, een senator of een

bedrijfsleider worden bedreigd? Kan men een persoon die drager is van een besmettelijk virus

in quarantaine plaatsen? Onder welke omstandigheden laat men een kerk met hongerstaken-

de asielzoekers ontruimen? Wie heeft de leiding en coördinatie van de operaties? Wat zijn de

bevoegdheden van de provinciegouverneur inzake openbare orde? Het zijn stuk voor stuk

voorbeelden van kwesties waarmee het Crisiscentrum in 2004 werd geconfronteerd, en

waarvoor de juridische dienst adviezen en aanbevelingen formuleerde.

Naast de behandeling van die punctuele kwesties, fungeert de juridisch adviseur openbare

orde ook als dossierbeheerder in bepaalde gespecialiseerde aangelegenheden. Het gaat om

de dossiers openbare orde en veiligheid die rechtstreeks verband houden met de politieher-
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vorming, met de wetgeving op het politieambt en op de inlichtingendiensten, alsook met de

inhoud en met de structuren van samenwerking met de politie- en inlichtingendiensten, de

bestuurlijke en de gerechtelijke overheden en het bedrijfsleven. Hieronder overlopen we de

aangelegenheden die in 2004 een belangrijke plaats opeisten.

3.6.1 Informatiebeheer bestuurlijke politie

Het politioneel informatiebeheer wordt georganiseerd overeenkomstig de artikelen 44/1 e.v van

de wet op het politieambt en de dwingende richtlijn MFO-33 van 14 juni 2002 van de Ministers

van Justitie en van Binnenlandse Zaken betreffende het informatiebeheer inzake gerechtelijke en

bestuurlijke politie (B.S., 18 juni 2002).

Net zoals in de voorgaande jaren, nam de Algemene Directie Crisiscentrum in 2004 namens

de FOD Binnenlandse Zaken deel aan de werkzaamheden tot verdere uitwerking van deze

regels in het nieuwe politielandschap, en dat zowel op het niveau van de operationele dien-

sten als op beleidsniveau:

• de Werkgroep Artikel 44, waarin de gerechtelijke en de bestuurlijke overheden en

diensten samen de regels van het politioneel informatiebeheer voorbereiden voor

de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken; in deze werkgroep werd in 2004

o.m. een aanvang genomen met de redactie van een ontwerp van Koninklijk besluit

houdende de modaliteiten van het informatiebeheer door de geïntegreerde politie;

• de Subwerkgroep Artikel 44 - Informatie van Bestuurlijke Politie, die zich in 2004 in

het bijzonder gebogen heeft over de gespecialiseerde bestuurlijke politie (te volgen

groeperingen van belang voor de openbare orde);

• het Begeleidingscomité bij de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), waarin de

voortgang van de uitbouw van de ANG werd gevalideerd en bijgestuurd in het ver-

lengde van de beslissingen van de Ministerraad van 30-31 maart 2004;

• het Project Politionele Informatie Bestuurlijke Politie, waarin de Federale Politie

samen met gebruikers en externe partners (waaronder het Crisiscentrum) in 2004

de bestuurlijke informatiestromen en de bijhorende behoeften in kaart heeft ge-

bracht; de komende jaren zal dit verder aanleiding geven tot de ontwikkeling van de

nodige technische applicaties ter ondersteuning van het beheer van de bestuurlij-

ke politie;

• de Commissie voor de begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau, waar-

in o.m. aandacht is besteed aan de centrale rol van de Dirco op het vlak van de

bestuurlijke informatie;
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[3] Het letterwoord MFO staat voor Missions Fédérales / Federale Opdrachten.



• de Werkgroep “Verdrag politionele samenwerking”, wier werkzaamheden op 8 juni

2004 hebben geleid tot de ondertekening van een Benelux-verdrag inzake grens-

overschrijdende politiesamenwerking, dat onder meer betrekking heeft op de hand-

having van de openbare orde en de uitwisseling van politie-informatie.

3.6.2 Gehypothekeerde capaciteit

De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt de opdrachten van federale aard uit te voeren

door de Lokale Politie, in het bijzonder met betrekking tot het verlenen van versterking bij

omvangrijke opdrachten van bestuurlijke politie.4

In toepassing van het ministerieel besluit van 29 september 2000 tot bepaling van de admi-

nistratieve behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de wet van 7 decem-

ber 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus (B.S., 12 okto-

ber 2000), bereidt de ADCC in dit verband de beslissingen van de minister voor. 

In 2004 heeft dit aanleiding gegeven tot de publicatie van de ministeriële richtlijn MFO-2 van

30 juli 2004 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkin-

gen voor opdrachten van bestuurlijke politie (B.S., 17 augustus 2004). Deze richtlijn vervangt

de ministeriële richtlijnen MFO-2 van 3 april 2002 en MFO-2bis van 28 januari 2003 betref-

fende het personeel capaciteitsbeheer en het verlenen van versterking door de Lokale Politie

bij opdrachten van bestuurlijke politie. Dit alles na een grondige evaluatie met alle betrokken

partners en rekening houdend met de adviezen van de commissie voor de begeleiding van

de politiehervorming op lokaal niveau.

3.6.3 Protectie van overheidsfunctionarissen

De opdrachten van de ADCC inzake de bescherming van personen en goederen (waaronder

instellingen), zijn beschreven in de ministeriële richtlijn MFO-5 van 23 december 2002 hou-

dende de opdrachten van federale aard uit te oefenen door de Lokale Politie, wat betreft de

opdrachten van bijzondere bescherming van personen en roerende en onroerende goederen

(B.S., 27 januari 2003). Een aspect dat evenwel nog bijkomende verfijning behoefde, was de

problematiek van de bescherming van overheidsfunctionarissen. Na constructief overleg met

de magistratuur, heeft dit in 2004 geleid tot de uitvaardiging van de omzendbrief COL 6/2004

van het College van Procureurs-generaal betreffende de bescherming van bedreigde perso-

naliteiten, overheidsfunctionarissen en privé-personen.
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[4] Overeenkomstig artikel 62, 10° van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus (WGP).
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3.6.4 College voor Inlichtingen en Veiligheid

Het College voor Inlichtingen en Veiligheid situeert zich op het niveau van de diensten van de

Eerste Minister. Het is een administratief orgaan dat als tussenschakel fungeert tussen het

Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid (dat het algemeen inlichtingenbeleid bepaalt)

en de diverse diensten op het terrein. Het is samengesteld uit de leidinggevende personen

van de diensten die het inlichtingen- en veiligheidsbeleid concreet gestalte geven en wordt

voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Eerste Minister. Ook het Crisiscentrum is

vertegenwoordigd in dit orgaan.

In 2004 werd het College onder meer ingeschakeld ter voorbereiding van bepaalde beslissin-

gen inzake de strijd tegen het terrorisme en het extremisme, genomen op de Ministerraad

inzake veiligheid van 30-31 maart 2004 en op het Ministerieel Comité van 10 november en

15 december 2004. Het Crisiscentrum vervulde in die context zowel de rol van speler op het

terrein als van administratie en adviseur van de Minister van Binnenlandse Zaken.

3.6.5  Overlegplatform bedrijfsbeveiliging

Vermelden we tenslotte nog de medewerking die de juridische dienst openbare orde verleent

aan de verdere uitbouw van een structurele samenwerking tussen de federale overheid ener-

zijds en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) anderzijds op het vlak van terro-

rismebestrijding en de bescherming van het Economisch en Wetenschappelijk Potentieel.

Deze werkzaamheden situeren zich binnen het Permanent Overlegplatform

Bedrijfsbeveiliging, opgericht bij Protocol tussen de Minister van Justitie en het VBO van 4

december 2001.

De basisafspraken gerealiseerd in 2003 werden verder geconcretiseerd in 2004, zodat een

zogenaamd Early Warning System tussen het VBO en de federale overheid - waarvoor het

Crisiscentrum als contactpunt fungeert- kon worden opgestart. In afwachting van de onder-

tekening van het Protocol tussen het VBO en de Ministers van Binnenlandse Zaken en

Justitie, werd vanaf 1 juli 2004 alvast gestart met een testfase.
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4
Noodplanning



De Noodplanning - sinds begin 2003 een bevoegdheid van de ADCC - is één van de

hoekstenen van het Crisiscentrum. Een goed crisisbeheer gebeurt immers niet ad hoc,

maar wordt in de mate van het mogelijke voorbereid. Het komt toe aan de noodplan-

ning om de potentiële risico’s te identificeren en te inventariseren, en vervolgens er een

prioriteit aan toe te kennen om noodplannen uit te werken.

Noodplannen zijn dus cruciaal voor een snelle en efficiënte interventie van de hulpdien-

sten bij crisissituaties, en bieden als het ware een leidraad voor hun acties. Deze nood-

plannen worden opgesteld op gemeentelijk, provinciaal en federaal vlak en moeten dus

zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn, rekening houdend met o.a. de lokale specifici-

teiten (landschap, aantal inwoners, situering en aard van industriële activiteiten, ...).

De Dienst Noodplanning bouwt onder leiding van Monique Bernaerts de nodige structuren

en regelgeving uit om te komen tot noodplannen in diverse risico-domeinen. Deze dienst

wordt bijgestaan door de permanentiechefs, waardoor voeling gehouden wordt met de

praktische toepassing van de plannen en ingespeeld kan worden op nieuwe risico’s.

4.1 Risico-inventarisatie

Het inventariseren van risico’s is een eerste stap om te bepalen waar de prioriteiten inzake risi-

cobestrijding moeten gelegd worden. Na de inventarisatie worden de verschillende risico’s

geanalyseerd. Een laatste stap is het leggen van prioriteiten tussen de verschillende risico’s. 

Om die risico-inventarisatie, -analyse en -prioriteitsbepaling op een wetenschappelijk verant-

woorde wijze uit te voeren, schreef de ADCC eind 2003 een onderzoek uit naar risico-identifi-

catie en -analyse. Uiteindelijk werd het onderzoeksvoorstel van de Luikse universiteit gekozen. 

In de periode december 2003 - november 2004 voerden de onderzoekers hun onderzoek

FRISK (Federal Risk Inventory, Survey and Knowledge building) uit. Het onderzoeksteam heeft

nagegaan aan welke soorten gevaren en risico’s de hedendaagse maatschappij blootstaat,

welke gevaren en risico’s het meest voorkomen, welke gevaren en risico’s de grootste gevol-

gen hebben voor de Belgische bevolking en wat de gevolgen zijn van die gevaren en risico’s.

Het spreekt voor zich dat dit gezien

werd in functie van de verschillende

taken van de ADCC. Het onderzoek

werd opgevolgd door een begelei-

dingscomité dat bestond uit vertegen-

woordigers van zowel de Vlaamse als

de Waalse provincies en uit vertegen-

woordigers van elke disicpline van de
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rampenbestrijding. Het onderzoek resulteerde vooreerst in een lijst van risico’s. Daarna wer-

den de verschillende risico’s op basis van meerdere methodes volgens prioriteit gezet. 

De risico’s die zich bovenaan de lijsten bevinden, zijn de risico’s waarop de ADCC en haar

partners zich prioritair moeten richten. Dit betekent niet dat de andere risico’s niet behandeld

zullen worden. Concreet betekent dit dat op wetenschappelijk verantwoorde wijze een keuze

kan gemaakt worden welke specifieke fase 4-plannen eerst opgesteld moeten worden. 

Het werk van de onderzoekers is echter geen eindpunt. Het mag duidelijk zijn dat de resulta-

ten van het wetenschappelijk onderzoek niet blijvend zijn. De resultaten zullen in de toekomst

geactualiseerd moeten worden. Binnen de ADCC wordt dan ook gewerkt aan een procedu-

re om permanent aan risico-inventarisatie en -analyse te doen. Daarnaast wordt ook voorzien

in een systeem om de risico’s periodiek opnieuw te rangschikken.

4.2 Harmonisering van de noodplanning

4.2.1 Het ontwerp van Koninklijk Besluit over de gemeentelijke en 

provinciale noodplannen

In maart 2003 werd de wet op de civiele bescherming5 gewijzigd: sindsdien moeten alle bur-

gemeesters en gouverneurs een noodplan opstellen om de civiele veiligheid op hun grond-

gebied te verzekeren.

Met deze nieuwe wettelijke verplichting zagen de gouverneurs - maar vooral de burgemees-

ters - zich geconfronteerd met praktische problemen. Enerzijds waren de bestaande richtlij-

nen deels verouderd, anderzijds waren ze vastgelegd in een omzendbrief die niet bindend

was, wat tot gevolg had dat de bestaande noodplannen van de ene provincie tot de andere

zeer uiteenlopend waren.

Bovendien heeft de huidige risicoanalyse het bestaan - maar vooral het belang - aan het licht

gebracht van noodsituaties die vallen buiten de civiele bescherming in de strikte zin van het

woord (problemen van openbare orde, crisissen van de voedselketen, terrorisme, ...) en

waarvoor de noodplanning nog onvoldoende ontwikkeld is.

Op het CGCCR vergaderde daarom een werkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van

provinciegouverneurs en de vijf disciplines6 (1. hulpoperaties, 2. medische, sanitaire en psy-

chosociale bijstand; 3. politie; 4. logistieke ondersteuning en 5. informatie naar de bevolking),

om een Koninklijk Besluit uit te werken, met een drieledig doel:

[5] K.B. 31/12/1963
[6]    Onder disciplines verstaat men de door de verschillende hulpdiensten uit te voeren opdrachten in geval van een crisissituatie. Die hulpdiensten

zijn: brandweer, dokters, politie, civiele bescherming en de woordvoerders van de administratieve autoriteiten (burgemeester, gouverneur,
Minister van Binnenlandse Zaken). (Ook leger, technische dienst, en andere specifieke diensten zijn in de disciplines betrokken).
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1.  de principes van de noodplanning actualiseren en in een reglementaire tekst de

veranderingen sinds hoger genoemde omzendbrief van 1990 opnemen - met daar-

bij inbegrepen de multidisciplinaire benadering en de risicoanalyse;

2. aan de burgemeester en de gouverneur een duidelijk en precies hulpmiddel bieden,

dat hen bij hun nieuwe wettelijke verplichting helpt om optimaal elke noodsituatie

waarmee zij zich geconfronteerd zouden zien, te kunnen beheren;

3. de terminologie en de inhoud van de noodplannen harmoniseren.

Einde 2004 bestaat reeds een ontwerptekst van koninklijk besluit, maar hij wordt nog verder

ontwikkeld om zo goed mogelijk rekening te kunnen houden met de voornaamste aspecten

van de noodplanning.

4.2.2 Trimestriële vergadering van gouverneurs

Sinds 2004 worden op geregelde tijdstippen vergaderingen gehouden om de provincies op

de hoogte te houden van de stand van zaken van de activiteiten van de ADCC op het gebied

van de noodplanning op federaal niveau. Zoals de naam laat vermoeden, is het de bedoeling

dat dergelijke vergaderingen ongeveer om de drie maanden plaats vinden.

Als de ADCC van mening is dat er voldoende interessante punten of projecten zijn in het

kader van de noodplanning waarbij de mening van de verschillende provincies nuttig is, wor-

den de vertegenwoordigers van de verschillende provinciegouverneurs

uitgenodigd naar de gebouwen van de ADCC.

In 2004 werden er twee “trimestriële vergaderingen van de gouver-

neurs” georganiseerd. De eerste vergadering werd besteed aan infor-

matie over het wetenschappelijk onderzoek FRISK en aan de verschil-

lende werkgroepen in het kader van de fase 4-plannen. De tweede ver-

gadering had tot doel de provincies verder te informeren over het

wetenschappelijk onderzoek FRISK en het onderzoek in opdracht van

de Algemene Directie Crisiscentrum m.b.t. de problematiek van opei-

singen in het kader van de noodplanning en het crisisbeheer, dat zal worden uitgevoerd door

de Université Catholique de Louvain (UCL).

4.2.3 Noodplan pijpleidingen

Aansluitend op de actualiteit en in het kader van de analyse van het ongeval van Gellingen,

heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het Crisiscentrum de opdracht gegeven om de

provinciale noodplannen te vergelijken en een noodplanstructuur te ontwikkelen in overleg

met de provinciegouverneurs (hoe moet er gereageerd worden in dit soort situatie).

Een werkgroep werd opgericht, die reeds overeenkwam te willen komen tot een specifiek luik

aan het provinciale noodplan met de naam: “vervoer van gevaarlijke stoffen via leidingen”.
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Ook het gemeentelijk noodplan van de betrokken gemeenten zou in een apart luik voorzien.

Inhoudelijk zal men trachten te komen tot algemene maatregelen en richtlijnen.

Het Crisiscentrum zal een digitale kaart maken van de bestaande cartografie van FETRAPI 7

en de NAVO-pijpleiding. Deze digitale kaart zal ter beschikking worden gesteld van de provin-

cies (eerst op schaal 1/300.000 en later ook op 1/50.000). Dit moet toelaten om de risico’s

op alle betrokken niveau’s (gemeentelijk, provinciaal en federaal) te identificeren en de bijho-

rende noodplanning te ontwikkelen.

4.2.4 Noodplan fase 4

In 2004 werd verder gewerkt aan de implementatie van het koninklijk besluit van 31 januari

20038. Er werden door de ADCC meerdere initiatieven ondernomen om de diverse aspecten

van het KB vorm te geven.

Het KB voorziet in de oprichting van departementale cellen voor crisiscoördinatie en -beheer

die opgericht dienen te worden in elke Federale Overheidsdienst en die belast zijn met de

coördinatie inzake noodplanning en crisisbeheer. Het gaat daarbij over zowel de nationale als

internationale crisissen binnen de eigen bevoegdheden van de betreffende dienst.

Elke FOD ontving gedetailleerde informatie m.b.t. deze departementale crisiscellen en hun rol

bij de noodplanning, en het crisisbeheer en als departementaal contactpunt van de FOD. Om

deze taken nauwkeuriger in te vullen en om aan de verschillende FOD’s beter te verklaren wat

de ADCC verwacht van die cellen -specifiek in het kader van het nieuwe nucleaire noodplan,

werd in december 2004 bijkomend een studiedag georganiseerd in het Hoger Instituut voor

de Noodplanning waarop de verschillende Federale Overheidsdiensten uitgenodigd werden.

Het KB moet omgezet worden in specifieke noodplannen. Om dit te doen, is er gewerkt aan

het opstellen van een typestructuur van dergelijk fase 4-noodplan. Op die manier kan het

typeplan ingevuld worden naargelang de specifieke problematiek. In 2004 werden enkele

werkgroepen9 opgericht om reeds invulling te geven aan 4 specifieke luiken van het fase 4-

plan. Deze werkgroepen bestaan uit de verschillende diensten die betrokken (en soms piloot)

zijn bij de behandeling van een bepaalde problematiek. De resultaten van het wetenschappe-

lijk onderzoek FRISK naar risico-identificatie en -analy-

se zullen bevestigen of de correcte thema’s gekozen

werden of dat andere problematieken prioritair behan-

deld moeten worden.
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[7] Federatie voor Transporteurs door middel van pijpleidingen.
[8] Koninklijk Besluit tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen

en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen.
[9] Werkgroep natuurrampen, besmettelijke dierenziektes, luchtvaartongevallen en

grieppandemie.
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Werkgroep natuurrampen

De beweegredenen om tot een specifiek plan fase 4 natuurrampen te komen waren de vol-

gende:

• in functie van de omvang van de ramp kan aan één, meer en zelfs alle opstartings-

criteria van een fase 4 voldaan zijn;

• het laat toe om tot een inventaris van de natuurrampen te komen die zich zouden

kunnen voordoen in België: overstromingen, stormen, lange intense koude, alge-

mene vorst in het overgrote deel van het land, hitte, aardbevingen, tornado, ... ;

• Het regelmatig voorkomen van bepaalde natuurrampen in België, waaronder voor-

namelijk gematigde tot sterke overstromingen en gematigde tot ernstige stormen.

Het CGCCR heeft al een zekere mate van ervaring opgebouwd inzake overstromingen, voor-

al bij de algemene overstromingen in de jaren ‘90. Er bestaat dan ook sinds geruime tijd een

performante informatie-uitwisseling tussen de meteorologische diensten, de hydrologische

diensten en het CGCCR. Op basis hiervan functioneert er een systematische informatiever-

spreiding naar de diensten op het terrein en de betrokken provinciale overheden. Bij bepaal-

de situaties waren er eveneens aanbevelingen aan de bevolking via de media in geval van

aangekondigde storm en/of overstroming.

Een groot pakket basisinformatie werd verzameld samen met de meteorologische en hydro-

logische diensten en diende als uitgangspunt om de werkgroep uit te breiden met een pro-

vinciale vertegenwoordiging. Het ultieme doel van deze uitgebreide fase 4 werkgroep “ramp-

spoedige gebeurtenissen: aspect overstromingen” is te komen tot een federaal noodplan in

deze materie.

Op basis van de verzamelde informatie werd een eerste aanzet van het fase 4-onderdeel op

punt gesteld. Hierover zal meer uitgebreid gediscussieerd worden met andere FOD’s van het

begin van 2005, opdat dit prioritaire onderdeel tamelijk snel kan worden afgesloten.

Werkgroep besmettelijke dierenziekten

Met de recente ervaringen in het achterhoofd van varkenspest,

mond- en klauwzeer en vogelpest werd in 2004 gestart met een

specifiek noodplan fase-4 m.b.t. besmettelijke dierenziekten. Het

draaiboek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

Voedselketen (FAVV) vormde daarbij het uitgangspunt. Eén van de

discussiepunten bij de uitwerking ervan was de vraag wanneer er

sprake kan zijn van een fase 4 (concretisering van de algemene acti-

vitatiecriteria m.b.t. alarm of vooralarm) en de rol van de gouverneur

daarin.

44

2
0

0
4

  
A

C
T

IV
IT

E
IT

E
N

R
A

P
P

O
R

T
 

©
 B

E
LG

A



45

N
O

O
D

P
L

A
N

N
IN

G

Aangezien het FAVV de hoofdmotor is in dit dossier, heeft het ADCC vooral een coördineren-

de werking. In 2004 kwam er maandelijks een werkgroep samen die tegen einde 2005 hoopt

klaar te zijn met de globale tekst.

Werkgroep luchtvaartongevallen

Artikel 44 van de wet over de Luchtvaart voorziet dat “de Ministers belast met het bestuur van

de luchtvaart, Justitie en Binnenlandse Zaken werken gezamenlijk, in overleg met de overhe-

den die bevoegd zijn inzake de exploitatie van de luchthavens en de luchtvaartterreinen, een

crisisplan uit voor de gevallen van onwettige overmeestering van vliegtuigen, luchtvaartonge-

vallen op het grondgebied van België en bomdreigingen gericht tegen luchthaveninfrastruc-

tuur gelegen op het grondgebied van België”.

Op basis van een eerste schets voor een fase 4-noodplan en de oefening Zaventem Rood10,

werd in het eerste trimester van 2004 een werkgroep opgestart. De werkgroep heeft zich

deels gewijd aan het onderzoek en het neerschrijven van een fase 4-plan, voortgaand op de

analyse van de provinciale plannen en op het herwerkte plan luchtvaart van Defensie. De

werkgroep analyseerde eveneens de NAVO-verplichtingen en de bevoegdheden van elkeen.

Een eerste schema van het fase 4-plan werd verstuurd.

In 2005 zal het plan verder worden uitgewerkt: de specifieke onderdelen van de provinciale

plannen en van de luchthavens bieden daarbij interessante reflectie-pistes.

Werkgroep pandemie

Het CGCCR was in de loop van 2004 nauw betrokken bij de uitwerking van een federaal

noodplan ‘grieppandemie’ en zetelt in het raam van dit plan in de stuurgroep, de logistieke

groep en in het communicatieteam, onder voorzitterschap van de FOD Volksgezondheid.

Alle aandacht van de stuurgroep ging in 2004 evenwel naar de zorg om te vermijden dat de

vogelgriep vanuit Zuidoost-Azië zou overwaaien naar Europa en België. In het raam daarvan

werd het CGCCR nog actief betrokken bij de succesvolle zoektocht naar een Aziaat die

België was binnengekomen en verdacht werd mogelijk drager te zijn van het vogelgriep-virus.

Bij de logistieke groep ging de aandacht vooral naar de zorg om in België voldoende antivira-

le middelen beschikbaar te hebben. In de loop van 2005 zal dan de aandacht kunnen wor-

den toegespitst op de ontwikkeling van het plan grieppandemie zelf.

Werkgroep pokkenplan

Wat de opbouw betreft van een federaal noodplan om de uitbraak van een pokkenepidemie

te vermijden, het zogenaamde ‘pokkenplan’, heeft de werkgroep die een algemene respons

[10] Oefening gehouden in november 2003 mbt een terroristische gijzeling.



moet bieden op de uitdaging, de krijtlijnen uitgetekend voor het op punt zetten van een ope-

rationeel ‘team snelle respons’ voor het geval ergens in de wereld (en dat is dan voorlopig

buiten Europa) een geval van pokken zou worden vermoed of vastgesteld.

De eerstvolgende fase in 2005 wordt het op punt stellen van dit team snelle respons aan de

kant van de beleidsmakers en het ontwerpen van het eigenlijke noodplan fase 4 in geval er

een pokkenuitbraak is.

4.3 Andere behandelde risicodomeinen

4.3.1 Nucleaire en radiologische risico’s

Werkgroep ECOSOC

De socio-economische cel is belast met:

• het adviseren van het federale coördinatiecomité over de socio-economische

gevolgen van de genomen of te nemen beslissingen;

• het waarborgen van de verwerking van deze gevolgen naargelang de genomen

beslissingen;

• het informeren van het federale coördinatiecomité over de follow-up van de beslis-

singen in de betrokken sectoren (op het niveau van de voorbereiding en de uitvoe-

ring van de maatregelen);

• het waarborgen van de terugkeer naar een normale socio-economische situatie na

het ongeval (beheer van de post-accidentele fase).

De werkgroep ECOSOC werd in 2002 naar aanleiding van de

totstandkoming van het nieuwe nucleaire noodplan opge-

richt. De werkgroep verzamelt de voornaamste betrokken

departementen om de socio-economische aspecten in

geval van een nucleair incident onder de loep te

nemen. De praktische installatie van de socio-econo-

mische cel neemt een groot deel van de activiteiten in

beslag.

De procedure van de socio-economische cel werd

gefinaliseerd. De grote principes van de werking van ECOSOC worden daarin uit de doeken

gedaan. Vervolgens werd gewerkt aan een handleiding om ook de meer operationele zaken

van de werking te verduidelijken. De invalshoek werd verruimd: ook andere crisissituaties, bui-

ten de nucleaire noodgevallen, werden in overweging genomen. Er werd verder gewerkt aan

de departementale fiches: documenten die de belangrijkste gegevens bevatten in verband

met de noodplanning en het crisisbeheer van een bepaalde Federale Overheidsdienst, zodat
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er steeds actuele informatie voorhanden is. De oplijsting van de kritieke en vitale infrastruc-

tuur werd voortgezet.

Tenslotte werd ook de actieradius van de werkgroep ECOSOC uitgebreid. Meer en meer hield

de werkgroep ECOSOC zich ook bezig met het contact met de verschillende departementa-

le crisiscellen aangezien de vertegenwoordigers van de verschillende Federale Overheids-

diensten binnen hun departement een rol spelen in hun departementale crisiscel.

In 2005 wordt er voortgewerkt op de thema’s die reeds in 2003 en 2004 aan bod kwamen.

In navolging van het systeem van de departementale fiches zullen dergelijke documenten ook

opgesteld worden voor de verschillende provincies voor wat betreft hun organisatie i.v.m. de

behandeling van de socio-economische gevolgen van een crisis betreft. Daarnaast zal ook

werk gemaakt worden van de identificatie van de verschillende risico’s gerelateerd aan de

socio-economische problematiek die bij de verschillende Federale Overheidsdiensten aan

bod komen. Ook de behandeling van de socio-economische problematiek tussen de

Federale overheid en de verschillende Gewesten en Gemeenschappen zal ter tafel liggen. Er

zal bij de operationalisatie van de socio-economische cel aandacht zijn voor de interactie tus-

sen ECOSOC en de andere federale crisiscellen die in geval van een nationale crisissituatie

geactiveerd kunnen worden.

Dynamiek lanceren m.b.t. interne noodplanning

Binnen een sensibiliseringsbeleid voor het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het

Belgisch grondgebied11 en met name voor het belang van de doelgroep (leerlingen en studen-

ten), werden de scholen geïdentificeerd als belangrijke actoren, zowel in de fase van de

noodplanning als bij het crisisbeheer.

Daartoe heeft de Algemene Directie Crisiscentrum deelgenomen aan een werkgroep, die

voortkomt uit een initiatief van de Franse Gemeenschap, en die bestaat uit de Provincies Luik,

Henegouwen en Namen, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en de Algemene

Directie Civiele Veiligheid.

Het Nucleair en Radiologisch Noodplan voorziet inderdaad in het opstellen van een specifiek

plan door de bevoegde gezagsdragers (o.a. diegenen bevoegd voor onderwijs, gevangenis-

sen, industriële collectiviteiten, enz.) om de beschikkingen eigen aan collectiviteiten op te

nemen in het provinciaal noodplan. Dit intern noodplan van de collectiviteit zal ter goedkeu-

ring worden voorgelegd aan de provinciegouverneur.

Met dat doel is de werkgroep samengekomen om aan elke betrokken school de nodige hulp-
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[11] K.B. van 17/10/2003 – publicatie in B.S. op 20/11/2003
[12] Provincie Luik voor Kerncentrale Tihange in 2003, Provincie Namen voor Kerncentrale Chooz in 2004 en Provincie Henegouwen voor IRE

Fleurus in 2005.



middelen ter beschikking te stellen om hun Nucleair Intern Noodplan te installeren. Het resul-

taat van de geleverde werkzaamheden wordt in een omzendbrief voor de Franse Gemeen-

schap gegoten en wordt ter informatie overgemaakt aan de organiserende machten.

Concreet werd er naast de omzendbrief binnen de werkgroep een type-plan uitgewerkt. De

scholen en de verschillende organiserende machten kunnen dus over een document

beschikken, dat ze enkel hoeven in te vullen.

Door het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) werden in de drie “nucleaire” Franstalige

provincies12 informatievergaderingen georganiseerd, om inlichtingen te verstrekken aan alle

scholen die zich bevinden in de zones voor noodplanning en pre-distributie van jodiumtabletten.

Naast de doelstelling om de scholen te sensibiliseren voor de procedures bij radiologisch

alarm, was het de bedoeling om de organisatie van het Nucleair Intern Plan te kunnen voor-

stellen en om opinies uit te wisselen over de inwerkingstelling ervan binnen hun eigen instel-

ling. Hiermee hoopt de ADCC een zekere dynamiek en risico-cultuur op gang te brengen, de

organiserende machten te helpen bij de uitwerking van de interne noodplannen en deze te

harmoniseren met alle niveau’s en netwerken samen.

Parallel hiermee leverde de ADCC een inhoudelijke bijdrage tot een “noodplangids voor scho-

len”. Dit is een initiatief van het Crisis & Emergency Management Centre (CEMAC) en richt

zich tot Vlaamse scholen. De ADCC hoopt alvast dat beide projecten worden opgenomen in

beide landsdelen en dat een dynamiek kan starten bij de betrokken instanties omtrent (inter-

ne) noodplanning.

4.3.2 Zware industriële ongevallen

In België hebben de betrokken autoriteiten op federaal en gewestelijk niveau een samenwer-

kingsakkoord afgesloten voor de toepassing van de regels die de Europese Gemeenschap

heeft vastgesteld inzake de risico’s van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten,

de zgn. Seveso-wetgeving. De goede en correcte uitvoering van de bepalingen van het

samenwerkingsakkoord wordt gewaarborgd via een permanente overlegstructuur, nl. de

samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki. In deze commissie zetelen vertegenwoordigers

van de bevoegde overheidsdiensten: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de

3 Gewesten, de FOD Economie en de FOD Binnenlandse Zaken.

Om de opdrachten die aan de FOD Binnenlandse Zaken worden toegewezen binnen het

samenwerkingsakkoord op een efficiënte manier in uitvoering te brengen, werd een techni-

sche werkgroep opgericht, voorgezeten door de Algemene Directie Civiele Veiligheid en de

Algemene Directie Crisiscentrum.
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Volgende te realiseren doelstellingen worden binnen deze werkgroep vooropgesteld:

• beoordeling en verwerking van de veiligheidsrapporten van de “Seveso”-bedrijven,

inbegrepen de controle van de risicozones;

• bijstand aan de betrokken federale, provinciale en lokale instanties voor het beoor-

delen en verwerken van de veiligheidsrapporten;

• uniformisatie van de (“Seveso”-)noodplannen (en de bijhorende software);

• bijstand aan de betrokken instanties in het kader van uniforme (“Seveso”) noodplan-

nen;

• ontwikkeling van een geïntegreerd oefenbeleid in het kader van de  (“Seveso”-)

noodplanning.

Waar de aandacht in eerste instantie gevestigd wordt op de uitwerking van de eerste twee

punten met de Algemene Directie Civiele Veiligheid als piloot, zal de Algemene Directie Crisis-

centrum het voortouw nemen wat betreft de implementatie van de laatste drie doelstellingen.

Daarnaast is de ADCC belast met de afhandeling en de opvolging van de alarmeringsproce-

dure voor de betrokken instanties, zowel in geval van een reële ongevalsituatie in een

“Seveso”-installatie als bij noodplanoefeningen. Bij ernstige ongevallen is de uitbater er inder-

daad toe gehouden om de betrokken 100-centrale te waarschuwen en het CGCCR, dat de

juiste regionale en federale overheden contacteert.

Tenslotte draagt de ADCC in het kader van het GIS 13-project zorg voor het invoeren van de

coördinaten van de “Seveso-bedrijven” in de geografische databank.

4.3.3 Terrorisme

Eén van de doelstellingen van het strategisch plan van de Algemene Directie Crisiscentrum is

“de capaciteiten ontwikkelen van identificatie en analyse van risico’s en bedreigingen die fei-

telijk bestaan en waarschijnlijk zijn (op sociaal, technologisch, natuurlijk, crimineel, terroris-

tisch en extremistisch, ... vlak), waarin de crisisplanning prioritair is”.

Binnen dit kader voeren we een analyse uit van terroristische risico’s. Het afgelopen jaar heb-

ben we de typologie onderzocht van terroristische aanvallen. Onze aandacht ging uit naar

CBRN-terrorisme.14 De ADCC nam deel aan meerdere

internationale vergaderingen hierover, om deze proble-

matiek globaal aan te pakken en om in de noodplan-

ning tegemoet te komen aan de behoeften van de vei-

ligheidsdiensten.
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[13] Geografisch Informatie Systeem
[14] Chemisch - Biologisch - Radiologisch - Nucleair
[15] zie ook bij Crivisen en GIS
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4.3.4 Vitale belangen van het land

De risicobenadering is geëvolueerd na de aanslagen van 11/09/2001 en na de diverse

stroompannes die afgelopen jaren zijn voorgekomen. In het kader van die benadering werden

sommige professionele groeperingen gesensibiliseerd om de vitale belangen van het land te

beschermen. Dit zowel voor crisissen die eigen zijn aan hun sector, als bij terroristische aan-

slagen of als socio-economisch gevolgen van gelijk welke andere crisis (blokkering van de

bevoorrading door stakingen, overstromingen, ernstig industrieel ongeval met gevolgen voor

andere sectoren, ...).

In de zin van het KB waarbij het CGCCR werd opgericht, wordt onder “de vitale belangen van

het land of essentiële behoeften van de bevolking” het volgende verstaan15:

1. de openbare orde, dat wil zeggen de openbare rust, gezondheid en veiligheid;

2. het socio-economisch potentieel van het land;

3. de nationale soevereiniteit en de instellingen opgericht bij de Grondwet en 

de wetten;

4. de integriteit van het nationaal grondgebied.

Telecommunicatie

Zich bewust van het belang om de bevoegde overheden op het juiste niveau te informeren bij

netwerkpannes, heeft Belgacom een bezoek georganiseerd aan haar Network Operations

Center (NOC) voor het Crisiscentrum en alle Provinciegouverneurs samen. Het bezoek werd

gevolgd door een bespreking om een operationele link aan te brengen tussen het noodplan

van Belgacom en de noodplannen van de overheden. Dit voor wat betreft de opheffing van

pannes, maar ook om te voorzien in aanvullende telecommunicatiemiddelen bij crisissituaties.

Nutsvoorzieningen - Elektriciteit & Water

De ministerraad heeft de Minister van Economische Zaken en Energie en de

Minister van Binnenlandse Zaken ermee belast om een noodplan te installeren voor

ernstige elektriciteitspannes die beheerd moeten worden op federaal niveau indien

een risico bestaat dat de vitale behoeften en essentiële belangen van de bevolking

in het gedrang worden gebracht.

De studie van dit soort risico (schatting en inschatting van de socio-economische

gevolgen) - onontbeerlijk vooraleer een dergelijk plan geïnstalleerd kan worden -

werd toevertrouwd aan de Energieadministratie en aan ELIA, de beheerder van het

hoogspanningsnet in België.

De waterdistributie is eveneens een vitaal belang om in overweging te nemen: om die sector

te sensibiliseren voor een werkelijke risicocultuur zijn de vertegenwoordigers van de sector
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samengekomen in meerdere werkvergaderingen. De organisatie van de Belgische waterdis-

tributiesector is complex (geregionaliseerd, veelheid aan distributiemaatschappijen...). Dit

maakt het ingewikkelder om een geschikte gesprekspartner aan te duiden.

Financiële veiligheid

Begin december werden ernstige verstoringen vastgesteld in een belangrijk betaalsysteem in

België. Het duurde maar relatief kort, maar het heeft de gemoederen beroerd en heeft geleid

tot belangrijke media-aandacht. Het heeft aan het licht gebracht dat er gebeurtenissen moge-

lijk zijn die de algemene werking van de financiële sector kunnen treffen.

Anticiperend op dergelijke gebeurtenis heeft het Comité voor Financiële Stabiliteit -ingesteld

onder het voorzitterschap van de Nationale Bank van België - de kritieke actoren en functies

geïdentificeerd voor de goede werking van het financieel systeem in België. Dit Comité heeft

een ad hoc-werkgroep opgericht, waarin vertegenwoordigers van de Belgische Vereniging

voor Banken (BVB), grote Belgische banken, Banksys, Euroclear, Swift en Euronext zetelen,

maar ook grote telecom-operatoren, het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie

(BIPT) en de ADCC.

Middels de infrastructuur van de ADCC heeft de financiële sector een permanente structuur

opgezet die de rol van interface kan spelen tussen de schikkingen die door de financiële sec-

tor zijn ingesteld en de noodplannen die door de ADCC zijn uitgewerkt.

4.4 Hoger Instituut voor de Noodplanning

De sectie Noodplanning werd samen met het Hoger Instituut voor de Noodplanning (HIN) van

de Algemene Directie Civiele Veiligheid naar de Algemene Directie Crisiscentrum overge-

bracht.

Het Hoger Instituut voor de Noodplanning werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 29 juli

1991. Het heeft drie kerntaken:

1. het organiseren van specifieke opleidingsactiviteiten inzake noodplanning ten

behoeve van de terzake verantwoordelijke autoriteiten van de Staat, de Gemeen-

schappen, de Gewesten, de provincies en de gemeenten of ten behoeve van de

personen die deze aanwijzen;

2. het bevorderen van ideeënuitwisselingen inzake de interne en de externe noodplan-

ning tussen de vernoemde overheden en personen en de exploitanten van de

industriële activiteiten;

3. de verspreiding, aan de personen die ingeschakeld kunnen worden bij de organi-

satie van de hulpverlening in geval van nood, van adequate en geregeld bijgewerk-
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te informatie over de risico’s die hun inzet voor hun gezondheid heeft en over de in

dergelijke gevallen te nemen voorzorgsmaatregelen.

Het HIN werkt o.a. rond het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied.

De activiteiten van het HIN hebben het in 2004 mogelijk gemaakt:

• alle Belgische provincies te informeren over de impact van de aanpassingen aan

het noodplan op hun eigen noodplannen zou hebben;

• de doelgroepen te informeren, nl. wie er tussenbeide kan komen (rond de kerncen-

trale van Doel) en de scholen (rond de kerncentrale van Chooz);

• de betrokken FOD’s te informeren over hun specifieke rol.

In de lijn van het Strategisch Plan van de FOD

Binnenlandse Zaken wil de ADCC uitgroeien tot

de werkelijke motor van het onderzoek en de

ontwikkeling in het kader van crisisplanning.

Het HIN zal dit groeien naar een kenniscentrum

mee mogelijk maken door:

•  bekwaamheden en know-how te ontwikkelen

op het vlak van identificatie, analyse en beheer

van risico’s;

•  netwerken op te zetten met de academische wereld, met experts en met centra op

Europees en internationaal vlak;

•  in opleidingsmogelijkheden te voorzien;

•  te functioneren als reflectie- en discussieforum.

4.5 Internationale samenwerking

4.5.1 Multilaterale akkoorden

EU

De Geïntegreerde Permanentie is - op het niveau van de openbare orde en de veiligheid -

coördinator van de Belgische delegatie van de Groep Terrorisme van de derde pijler van de

Europese Unie. De Groep heeft zich in 2004 geconcentreerd op de evaluatie van de mecha-

nismen voor de strijd tegen het terrorisme, op rekrutering, op de gemeenschappelijke onder-

zoeksteams... Er werden concrete voorstellen en teksten uitgewerkt en aan de Raad voorge-

legd en goedgekeurd, met de vraag om een oplossing te verzekeren van de implementatie

van de aanbevelingen.
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Het Europees netwerk voor bescherming van personaliteiten heeft in 2004 een handleiding

uitgewerkt, waarin de reglementering en pertinente praktijken staan die men in de Europese

Lidstaten kan terugvinden. Bovendien worden er typeformulieren uitgewerkt. Europese

experts werden, bij een beslissing van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 20 sep-

tember 2001, ermee belast om de mechanismes te evalueren van de strijd tegen het terro-

risme. In het rapport van de experts werd de functionering van het Crisiscentrum omschre-

ven als een goede manier van werken. De samenstelling van het Crisiscentrum en de ver-

schillende verbindingsofficieren die er deel van uitmaken, evenals de coördinatie die regelma-

tig of ad hoc kan zijn, creëren nauwe contacten met snelle informatiestromen. Daardoor is het

mogelijk om tijd te winnen, om op korte termijn inschattingen in overleg te leveren en om snel

de informatie over te maken aan de verantwoordelijke gezagsdragers en diensten. Daartoe

behoren ook de diensten die de maatregelen moeten uitvoeren.

De overdracht van bevoegdheden inzake noodplanning brengt het Crisiscentrum er eveneens

toe om van dichterbij de activiteiten op te volgen van wat men “de Civiele Bescherming” in de

brede zin van het woord noemt. In die zin neemt het Crisiscentrum deel aan de ermee ver-

bonden activiteiten binnen de Europese Unie:

• op het vlak van de Commissie: Committee for the Action Programme and for the

Mechanism in the field of Civil Protection - AD Leefmilieu

• op het vlak van de Raad: Working Party on Civil Protection.

Raad van Europa: EUR-OPA akkoord Zware Risico’s

Het Comité van Ministers heeft in 1987 het Open Partieel Akkoord EUR-OPA Zware Risico’s

opgezet. Dit intergouvernementeel akkoord is een samenwerkingsplatform op het gebied van

zware risico’s tussen de landen van Centraal en Oost-Europa, de landen van de Middellandse

Zee en de andere landen van West-Europa, over de kennis, preventie en beheer van crisis-

sen, de post-crisissituatie en de rehabilitering.

Bij Resolutie 87 (2) heeft het Ministercomité van Ministers van de Raad van Europa in maart

1987 een open partieel intergouvernementeel akkoord afgesloten, genaamd “EUR-OPA

Akkoord Zware Risico’s”. Het is een open partieel akkoord omdat elke Staat - of die nu lid is

van de Raad van Europa of niet - kan toetreden. België heeft dat Akkoord ondertekend en

heeft daar een dubbele pet op: de Algemene Directie Crisiscentrum is permanent correspon-

dent van het Eur-Opa Akkoord en is tegelijkertijd Directeur van het Hoger Instituur voor de

Noodplanning (HIN).

De belangrijkste doelstellingen van het EUR-OPA akkoord zijn:

1. De samenwerking tussen de Lidstaten vanuit een multidisciplinair oogpunt aanha-

len en dynamiseren om een betere preventie, beveiliging en organisatie van de hulp
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te verzekeren bij zware natuurrampen en technologische rampen, waarbij een

beroep wordt gedaan op alle huidige bronnen en kennis om een doeltreffend en

solidair beheer van zware risico’s te verzekeren.

2. Het Akkoord gebruiken als platform voor een samenwerking tussen de landen van

Centraal en Oost-Europa, de landen van de Middellandse Zee en de landen van

West-Europa in het domein van zware natuurlijke risico’s en technolgische risico’s.

In het kader van dit Akkoord werd een vergelijkende studie van de wetgeving inzake beheer

van zware risico’s gecoördineerd door het Hoger Instituut voor de Noodplanning, in nauwe

samenwerking met het Europese Centrum van Kiev en Bulgarije. Onder de meest markante

resultaten werden onderstreept:

• gebrek aan interministeriële coördinatie in het merendeel van de Lidstaten inzake

risicobeheer en beheer van noodsituaties;

• het belang om dit soort vergelijkende analyse van wetgeving voort te zetten in spe-

cifieke gebieden van risicobeheer is prioritair;

• de rol die zulke werkzaamheden kunnen bieden ten dienste van regeringen die her-

vormingen uitvoeren inzake risicobeheer: preventie, voorbereiding, crisisbeheer,

rehabilitering;

• het belang dat er zou zijn in de Lidstaten om controlesystemen en inspectiemecha-

nismen te ontwikkelen voor de toepassing van de reglementeringen.

IAEA

De IAEA-Conventie van Wenen (27/10/1986) heeft tot doel de wettelijke instrumenten te

creëren om een internationaal netwerk op te richten voor informatie-uitwisseling en snelle

hulpverlening bij een nucleair ongeval of een radiologische noodsituatie. Ze bestaat uit twee

deelconventies:

• Convention on Early Notification of a Nuclear Accident

• Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological

Emergency.

Hoewel onder de conventie aanvankelijk enkel situaties worden behandeld met significante

grensoverschrijdende gevolgen, hebben recente radiologische incidenten met beperkte inter-

nationale invloed aangetoond dat de lidstaten verwachtingen hebben om deze structuur ook

te gebruiken voor internationale informatie-uitwisseling en hulpverlening. Ook wordt het sys-

teem als een hulpmiddel gezien om de verspreiding van geruchten op internationale schaal te

helpen beheersen. België heeft deze conventie mee ondertekend en omgezet in Belgisch

recht16 en neemt in dat kader deel aan internationale vergaderingen.
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Verdrag van Helsinki

De internationale vergaderingen van de experten in de problematiek van de grensoverschrij-

dende effecten bij industriële ongevallen gaan tweejaarlijks door, telkens in een UN-land dat

de Conventie getekend heeft. België heeft het verdrag nog niet geratificieerd en is bijgevolg

geen partij bij de conventie. Wel werd het Crisiscentrum reeds als internationaal contactpunt

aangeduid. In die hoedanigheid nam het deel aan de vergadering te Budapest van 27 tot 30

oktober 200417.

Het Verdrag van Helsinki inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen

kwam tot stand in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Naties (UNECE). Het trad in werking op 19 april 2000.

Dit verdrag heeft tot doel mens en milieu te beschermen tegen industriële ongevallen die

grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben. Het verdrag moet de verdragspartijen helpen

dergelijke ongevallen te voorkomen, en moet er voor zorgen dat zij erop voorbereid zijn indien

zich toch een ongeval voordoet en passend kunnen reageren om de gevolgen tot een mini-

mum te herleiden. Het verdrag moedigt de verdragspartijen aan om elkaar te helpen bij onge-

valssituaties en samen te werken op het vlak van onderzoek en ontwikkeling. Tevens is het

de bedoeling om informatie en technologie uit te wisselen.

Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht (ICHR)

Op 20 februari 1987 heeft de Ministerraad beslist om een Interdepartementale Commissie

voor Humanitair Recht op te richten. De taak van deze Commissie werd herbepaald op 23

december 1994 en de naam werd veranderd naar Interministeriële Commissie voor

Humanitair Recht.

Dit zijn haar opdrachten:

• de nationale uitvoeringsmaatregelen identificeren en onderzoeken, die nodig zijn om

regels van internationaal humanitair recht in werking te stellen, er de betrokken

federale ministers over informeren en hen voorstellen ter zake voor te leggen;

• toezien op de opvolging en de coördinatie van de nationale uitvoeringsmaatregelen;

• de Federale Regering als permanent raadgevend orgaan bijstaan, uit eigen initiatief

of op vraag van de regering, door studies, rapporten, advies of voorstellen over de

toepassing en ontwikkeling van het internationaal humanitair recht.

In die Commissie komen de vertegenwoordigers van de verschillende betrokken ministers

samen, door het inwerkingstellen op nationaal vlak van instrumenten van internationaal huma-

nitair recht. In dat opzicht verzekert de Algemene Directie Crisiscentrum de vertegenwoordi-

ging van de FOD Binnenlandse Zaken in de Commissie.
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NAVO

In de internationale omgeving vertegenwoordigt de Commissie voor Nationale Vraagstukken

inzake Verdediging (CNVV) België in de domeinen van zowel het crisisbeheer als de civiele

noodplanning in het kader van de NAVO en de European Atlantic Partnership Council. Buiten

de klassieke CMX-oefening en de jaarlijkse proceduriële vergaderingen werd dit vertaald in de

coördinatie van de werkelijke steun aan de Griekse regering in het kader van de Olympische

spelen waar CBRN-ploegen in stand-by werden gehouden voor het geval van het gebruik van

CBRN-middelen door terroristen.

Daarbuiten werd ook met een Belgische delegatie van verschillende bestuursniveau’s en

organisaties deelgenomen aan een symposium over CBRN in Zweden.

Benelux - Akkoorden van Senningen

Het Crisiscentrum heeft actief deelgenomen aan de onderhandelingen over het Benelux-

Verdrag inzake grensoverschrijdende politietussenkomst, dat op 8 juni 2004 in Luxemburg

ondertekend werd. Het Crisiscentrum was meer bepaald actief betrokken bij de artikelen 20

tot 23, waarbij de mogelijkheid wordt ingevoerd om beschermingsmaatregelen van persona-

liteiten te verzekeren op het grondgebied van een andere Partij met gewapende agenten van

een andere Partij. Het Crisiscentrum werkt in die context, samen met de Belgische partners

van de AGG, de Veiligheid van de Staat en de Federale Politie (DAO, DSU, DAR en Koninklijk

Paleis), een mechanisme uit, voor uitwisseling van informatie en inschattingen op het gebied

van bescherming van personen, en ook een gemeenschappelijke risicoanalyse.

In 2004 werd ook de werkgroep “Rampenbeheer” opnieuw leven ingeblazen. Het Crisis-

centrum zit de multidisciplinaire Belgische delegatie voor. Er werd een actieplan geïnstalleerd,

waarin met name volgende punten staan:

• uitdieping van de relaties en procedures tussen de drie crisiscentra;

• installatie van een cartografie met grensoverschrijdende risico’s;

• verbetering van de informatie aan de bevolking bij grensoverschrijdende ongevallen.
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Binnen dit kader is het raadzaam om ons te informeren, elkaar te kennen, waar mogelijk te

coördineren en om de gebreken te identificeren, zodat ze verholpen kunnen worden. Er werd

overeengekomen om in 2005 bilateraal te werken tussen België en Luxemburg, en tussen

België en Nederland, en vervolgens trilateraal.

4.5.2 Bilaterale akkoorden

Het Crisiscentrum heeft tot doel om de voorzieningen en noodplannen, die geïnstalleerd zijn

in het kader van de Europese Unie en van andere internationale instellingen, uit te diepen met

de buurlanden - die bij crisissen met grensoverschrijdende gevolgen specifieke informatieno-

den hebben.

Frans-Belgische samenwerking

Bij de nucleaire oefening van Chooz in 2003 hebben we communicatieproblemen vastgesteld

tussen de respectieve gezagsdragers, die belast waren met het beheer van een radiologische

crisissituatie (zie activiteitenrapport 2003). Die disfuncties hebben zich herhaald bij de oefe-

ning van Gravelines in mei 2004.

De nood om de Frans-Belgische samenwerking op het radiologisch gebied te herzien - al in

2003 geconstateerd zowel op praktisch vlak als voor de juridische aspecten - werd sindsdien

enkel maar versterkt. De ADCC heeft daartoe in juli een overlegvergadering georganiseerd

met de betrokken Franse diensten. Enerzijds had de vergadering tot doel om de belangrijkste

verschillen te analyseren tussen de respectievelijke systemen van noodplanning en beheer

van een radiologische crisis en om de tegenspraken op te lossen. Anderzijds werd bespro-

ken om de bestaande akkoorden te herzien en/of om nieuwe akkoorden af te sluiten.

Het resultaat van deze vergadering was het op het getouw zetten van een actieplan dat

essentieel op volgende aspecten gebaseerd is:

• de bestaande overlegmiddelen intensifiëren (werkgroep over de uitwisseling van

informatie tussen experts buiten het Nucleair Noodplan om, werkgroep “farming”

over tegenmaatregelen voor de landbouw, ...);

• het ontwerp van akkoord over de uitwisseling van technische informatie inzake radi-

ologie finaliseren;

• het bestaande samenwerkingsakkoord over de kerncentrale van Chooz en de uit-

wisseling van informatie herzien, meer bepaald om adequate communicatieproce-

dures tussen de betrokken niveau’s op te stellen;

• de wederzijdse medewerking aan de respectieve nucleaire oefeningen ontwikkelen.



Belgisch-Luxemburgse samenwerking

Het op de Belgisch-Luxemburgse Top van 28 april 2004 ondertekende akkoord installeert een

systeem voor alarmering en uitwisseling van informatie bij een incident of ongeval dat radio-

logische gevolgen kan hebben zowel voor de Staat waarop die gebeurtenis zich voordoet als

voor het buurland. De informatie betreft minstens de gegevens over het incident of ongeval,

de genomen of overwogen beschermingsmaatregelen van de bevolking, de evolutie van de

situatie en de informatie aan de media.

Zo zou de alarmering gerationaliseerd worden en zich baseren op die internationale mecha-

nismen, die vervolledigd worden met een geharmoniseerde bilaterale waarschuwing voor de

buurlanden. Daaruit heeft de nood zich laten gevoelen - zowel van Luxemburgse als van

Belgische zijde - om parallel te werken met de systemen die bijvoorbeeld met Frankrijk geïn-

stalleerd zijn (zie supra).

Dit systeem is vertaald in een 24u/24 transmissienetwerk via de nationale alarmeringscentra

en in de mogelijkheid om een correspondent ter plaatse te sturen.

Belgisch-Nederlandse samenwerking

In het kader van de samenwerking met Nederland werd in het Euregionaal Rampenprotocol

Scheldemond op een vergadering met de Oost-Vlaamse ere-gouverneur Balthazar de grond-

slag gelegd voor de uitwisseling tussen de betrokken provincies van operationeel personeel

op lokaal en provinciaal niveau voor het volgen van stages of het bijwonen van oefeningen.

Op federaal niveau werd de grondslag gelegd voor een doorgedreven samenwerking met

Nederland in het raam van de Senningen-akkoorden. Een eerste ontmoeting met het

Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken werd voorbereid met de klemtoon op:

• Wat bestaat tussen onze beide landen op het vlak van samenwerking in crisissitu-

aties?

• Hoe kunnen beide nationale crisiscentra hun informatie beter op mekaar afstemmen

en uitwisselen?

• Is het mogelijk samen een geïnformatiseerde cartografie aan te leggen van de

grensgebieden?

• Hoe een gemeenschappelijke crisisaanpak voeren, ook wat oefenbeleid betreft,

rond de kerncentrales van Doel (België) en Borssele (Nederland)?
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Het hele jaar door worden er inzake noodplanning en crisisbeheer oefeningen georga-

niseerd door verschillende instanties. De rol van de ADCC is verschillend naargelang

van de scenario’s van de specifieke oefeningen. Het kan gaan van louter geïnformeerd

worden, over het testen van bepaalde taakaspecten indien een echte crisissituatie zich

zou voordoen tot het daadwerkelijk bijeenroepen van één of meer crisiscellen. 

Voor elke oefening is er een verantwoordelijke binnen de ADCC aangesteld om de oefe-

ning mee te helpen voorbereiden. Daarnaast is er ook voorzien in een extern aanspreek-

punt. Hierna kan u ondermeer de oefenthema’s, de praktische opzet en de getrokken

lessen van de verschillende oefeningen terugvinden.

5.1 Waarom oefenen?

In het kader van de noodplanning en het crisisbeheer is het houden van oefeningen een be-

langrijk aspect. Immers, bij een reëel incident krijgen we slechts één kans. Volgens het gezeg-

de “you never get a second chance to make the first impression!” is er slechts één kans voor

alle betrokkenen om adequaat samen te werken en één kans om het vertrouwen van de

bevolking te winnen of ... te verliezen. Met dit in het achterhoofd is het belangrijk dat we die

verwachtingen waar maken.

Oefeningen dragen bij tot het eigen maken van die kennis. Via oefeningen kunnen we onze

eigen werking testen, de procedures evalueren en knelpunten detecteren. Oefenen mag dus

helemaal geen bijkomstigheid zijn. Het is een reflectiemoment en levert een bron aan informa-

tie. Het is het ultieme middel om de efficiëntie van onze samen-werking te evalueren. Om zo

performant mogelijk op te treden als het nodig is!

5.2 Oefeningen

5.2.1 Crisis Management Exercise - CMX04

De Crisis Management Exercise (CMX) 2004 was waarschijnlijk de eerste NAVO-oefening op

dit niveau met een scenario dat gebaseerd was op een NBCR incident in het hart van West-

Europa, in casu in Geleen (Nederland), zeer dicht bij de Belgische grens en met een directe

impact op ons grondgebied.  Hierbij was een diepgaande en doorgedreven coördinatie ver-

eist tussen de verschillende nationale en regionale crisiscentra, zowel als in het kader van de

civiele beschermingscomités van de NAVO.

Het ADCC was gedurende de hele oefening geactiveerd in zijn rol als crisiscentrum van de

regering en in het bijzonder werkte de CNVV 24 uur op 24 om zijn scharnierrol in de coördi-

natie te verzekeren. De CNVV werd hiervoor op sterkte gebracht door de oproeping van een
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tiental reserve officieren. Belangrijke lessen werden geleerd omtrent de samenwerking tussen

de crisiscellen van de nationale overheden en de nood aan beveiligde verbindingen tussen

deze cellen.

5.2.2 De nucleaire noodplanoefeningen in 2004

In uitvoering van het Nucleair en Radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied wor-

den jaarlijks noodplanoefeningen georganiseerd met als doel het uittesten van de werking van

bepaalde aspecten van de noodplanregelingen die op de verschillende tussenkomende

niveaus werden opgesteld. Tevens bieden ze aan de deelnemende instanties en disciplines

de mogelijkheid om hun optreden in geval van potentiële nucleaire crisissituaties op een geïn-

tegreerde manier te oefenen.

De oefeningen van de overheid worden voorbereid tijdens besprekingen waaraan wordt deel-

genomen door vertegenwoordigers van de verschillende tussenkomende niveaus: de federa-

le cellen op het CGCCR (evaluatiecel, meetcel, federaal coördinatiecomité en informatiecel),

de betrokken provinciebesturen en de nucleaire ondernemingen. Deze besprekingen laten

toe de oefenobjectieven (de te testen aspecten van de noodplanregelingen) te bepalen.

Op basis van het resultaat van dit overleg worden door de nucleaire exploitanten de onge-

valsscenario’s uitgewerkt, op basis waarvan de oefening verloopt en die bij de deelnemers

een specifiek reactiepatroon moeten uitlokken.

Naderhand worden evaluatievergaderingen georganiseerd waarbij het verloop van de oefenin-

gen door de deelnemers besproken wordt in functie van de vooraf bepaalde oefenobjectie-

ven. De conclusies van deze evaluatievergaderingen, die voornamelijk gericht zijn op het

opsporen van tekorten in de noodplanregelingen, kunnen desgevallend aanleiding geven tot

het aanbrengen van de nodige aanpassingen.

Oefening Kerncentrale Gravelines (FR) - 6 juni 2004

België nam deel aan de Franse noodplanoefening met betrekking tot de Kerncentrale van

Gravelines. In geval van een nucleair ongeval in de kerncentrale van Gravelines, die in de

nabijheid van de Belgische grens gevestigd is, moet België in staat zijn de ongevalssituatie te

beoordelen en de gepaste maatregelen te nemen voor de

bescherming van de Belgische bevolking en van het leefmilieu

(voedselketen en drinkwatervoorziening). Tijdens de oefening

werden de communicatiekanalen die bestaan tussen de

homologe instanties van beide landen uitgetest.
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Oefening Belgonucleaire - 16 juni 2004

Het voornaamste oefenobjectief voor de oefening Belgonucleaire was het uittesten van de

zogenaamde reflexfase. Deze fase is van toepassing bij ongevalsscenario’s met een snel ver-

loop waarbij binnen een periode van minder dan 4 uur beschermingsmaatregelen voor de

bevolking moeten worden genomen. In dit geval moet de provinciegouverneur binnen de

vooraf bepaalde reflexzone onmiddellijk maatregelen nemen: alarmering bevolking, schuilen

en luisteren naar de berichtgeving via de media. Van zodra de federale cellen op het

Crisiscentrum van de Regering samengekomen zijn, nemen deze het crisisbeheer over.

Oefening Kerncentrale Doel - 12 oktober 2004

Het hoofdthema voor deze oefening was het uittesten van de communicatie tussen het fede-

rale, provinciale en gemeentelijke beleidsniveau met aandacht voor het versturen en ontvan-

gen van de relevante informatie die nodig is om de respectieve opdrachten op een efficiënte

wijze te kunnen uitvoeren.

Table-top oefening Studiecentrum voor Kernenergie - 8 december 2004

In 2004 werd tevens een table-top oefening met betrekking tot het Studiecentrum voor

Kernenergie (SCK) georganiseerd. Bij deze theoretische oefening werden de verschillende bij

het noodplan betrokken actoren op federaal, provinciaal en lokaal niveau samengebracht in

eenzelfde zaal (bestuurlijke overheden, hulp- en interventiediensten, andere doelgroepen

zoals waterdistributiemaatschappijen, ...). In de voormiddag werden aan de hand van een

aantal presentaties de rol en de opdrachten van de verschillende bij het nucleair noodplan

betrokken crisiscellen en -comités toegelicht. In de namiddag werd aan de hand van een

vooraf uitgewerkt evolutief ongevalsscenario het reactiepatroon van de betrokken instanties

getest.

Oefening Kerncentrale Tihange - 22 december 2004

Dit was een thema-oefening, waarbij de problematiek van vervoer aan bod kwam, zonder

betrokkenheid van de bevolking, maar met medewerking van de NMBS op lokaal vlak - om

hun intern plan te testen en de coördinatie ervan met het nationaal noodplan -, de TEC, de

“office de la navigation” en de FOD Mobiliteit en Vervoer op federaal vlak.

Op vlak van mobiliteit heeft de oefening bewezen dat de werkzaamheden die al een jaar wer-

den verricht in de provincie Luik, hun vruchten hebben afgeworpen en dat iedereen die moge-

lijk tussenkomt, procedures installeert om het personeel te informeren, afhankelijk van de

ernst van de gevraagde maatregelen (vb. informatiesysteem van de binnenschippers, chauf-

feurs van TEC en van privé-bussen voor schooltransport).
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Communicatie-oefeningen

Het Crisiscentrum nam deel aan de communicatie-oefeningen van de internationale instanties

(Europese Gemeenschap, Internationaal Agentschap voor Atoomenergie). Het doel van deze

oefeningen is het testen van de alarmering en de snelle uitwisseling van informatie in geval

van radiologische noodsituaties a.d.h.v. respectievelijk het ECURIE en CONVEX-systeem.

ECURIE kent 4 types van oefenniveaus. Alle - behalve de Level O - worden georganiseerd

door de DG-Env-C-4 in Luxemburg. Er moet door de gebruiker niet geïntervenieerd worden

bij Level 0-berichten. Het CoDecS-systeem doet dit automatisch: de functie beoogt na te

gaan of alle stations actief zijn en werken. Level 1-en Level 2-oefeningen vinden maximum 3

keer per jaar plaats. Level 1-oefeningen worden gebruikt om na te gaan of de Nationale con-

tactpunten onmiddellijk reageren op een notificatie. Level 2-oefeningen behoeven een ant-

woord van de bevoegde autoriteit. Level 3-oefeningen worden slechts georganiseerd na een

beslissing van de ECURIE Representatives meeting en voorzien in het oefenen van de gehe-

le informatiestructuur door een echt ongeval te simuleren.

Level 1-oefeningen vonden plaats op 3 mei en 8 augustus 2004. Op 27 oktober organiseer-

de de Europese Commissie een ECURIE Level 3-oefening. Een CONVEX 1A-oefening vond

plaats op 24 januari 2004.

5.2.3 Andere oefeningen

Oefening Wout - 12 mei 2004

Op woensdag 12 mei 2004 werd er een rampoefening gehouden op het terrein van NSA

(Nato Support Activity)in Sint-Stevens-Woluwe. 

Tijdens de oefening met de codenaam ‘Wout’ werd een aanslag met een bomauto gesimu-

leerd, waarbij verscheidene slachtoffers te betreuren vielen. De provincie Vlaams-Brabant

wou de vaardigheden van de verschillende hulpdiensten en de bestaande procedures binnen

het gemeentelijk en provinciaal noodplan uittesten. Er werd ook nagegaan hoe de communi-

catie en de interactie met het Crisiscentrum van de

Regering verliep. 

Het scenario voor de (gesimuleerde) aanslag met een

bomauto bestond erin dat een wagen met gewettigde

toegang het terrein van NSA - een dienst die logistie-

ke steun levert aan Amerikaanse staatsburgers die bij

de NAVO werken - oprijdt en op de parking parkeert.
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Nadat de bestuurder met een pakket in de gebouwen is geweest, verlaat hij het NSA-terrein.

Kort nadien ontploft de wagen. 

Later wordt tijdens de evacuatie in één van de gebouwen nog een bom ontdekt met chemi-

sche lading. Naast de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur, NSA, en het Crisiscentrum van

de Regering, namen aan de rampoefening ook het gemeentebestuur van Zaventem, de

brandweerdiensten, de Lokale en Federale Politie, de civiele bescherming, de ontmijnings-

dienst van het leger (DOVO) en de medische diensten aan de rampoefening deel.

Ongevalssimulanten van het Rode Kruis en vrijwilligers van het leger werden ingezet om het

scenario van de aanslag met een bomauto zo realistisch mogelijk te benaderen. 

EUDREX

De oefening EUDREX was een oefening die op het terrein werd gespeeld in Finland met onder

meer actieve deelname van een team van de Belgische Civiele Bescherming en van een

expert van het FANC. Alle communicatie tussen Finland en de EU-lidstaten verliep via het

centraal meldpunt van het MIC dat de aanvragen om bijstand vanuit Finland onder andere

naar het CGCCR stuurde. Het Crisiscentrum contacteerde dan zijn Belgische partners

(Civiele Veiligheid, FOD Buitenlandse Zaken) om te weten welk antwoord België kon geven

aan de vraag om bijstand vanuit Finland en stuurde dit antwoord door naar het MIC dat

instond voor een gecoördineerd antwoord aan Finland.

5.3 Getrokken lessen

Oefeningen zijn erop gericht om het optreden van de betrokken instanties voor noodsituaties

te optimaliseren en om lacunes in de bestaande noodplanregelingen te detecteren, met het

oog op het aanbrengen van de nodige verbeteringen. Vanuit dit standpunt werden de nucle-

aire noodplanoefeningen in 2004 als zeer nuttig ervaren.

Uit de oefeningen is nogmaals gebleken dat het essentieel is dat de bij het crisisbeheer

betrokken personen volledig op de hoogte zijn van de bestaande noodplanregeling in het

algemeen, en van de specifieke aspecten verbonden aan hun opdracht in het bijzonder. In

die zin moeten de oefeningen, die tegelijkertijd een vorm van opleiding betekenen, aangevuld

worden met gerichte vormings- en informatieactiviteiten. Het Hoger Instituut voor de

Noodplanning moet hierin een centrale rol spelen.

Bij crisissituaties moet de informatiedoorstroming volledig transparant zijn: wie staat in con-

tact met wie, welke informatie wordt uitgewisseld, wanneer, onder welke vorm, en met welke

middelen. Dit aspect moet nog worden geoptimaliseerd bijvoorbeeld door het uitwerken van

communicatieschema’s. Deze schema’s dienen een onderdeel te zijn van de werkingssche-

ma’s van de verschillende cellen.
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Ten slotte is het aangewezen dat een oefenmethodologie uitgewerkt wordt voor de organisa-

tie van de nucleaire noodplanoefeningen, met aandacht voor specifieke oefenobjectieven op

het niveau van elke betrokken cel en voor het inzetten van een oefendirectie wier taak het is

om de oefening in goede banen te leiden en om desnoods bij te sturen. De bedoeling is ook

de debriefingsmethodologie te professionaliseren.

Ook voor discipline 5, nl. informatie aan de bevolking, is de deelname aan oefeningen in het

kader van de noodplanning een belangrijk aspect. Uit de oefeningen van 2004 kwam ten eer-

ste naar voor dat de samenstelling van de informatiecel herbekeken moet worden gezien de

veelvuldige taken. Ten tweede werd gewezen op het belang van een goede informatiedoor-

stroming tussen overheden omtrent het crisisbeheer en de genomen maatregelen om de

bevolking tijdig en correct te kunnen informeren. Ten derde werd meermaals de noodzaak van

een website en een call center in de verf gezet.
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Infrastructuur

6



Een multidisciplinaire coördinatie en crisisbeheer vereist een infrastructuur die het

mogelijk maakt de betrokkenen rond de tafel te brengen, snel informatie te ontvangen

en te versturen en de beleidsnemers de middelen te bieden kennis te nemen van de

situatie aan de hand van analyses, cartografie, performante communicatielijnen, ...

6.1 Accommodatie en logistieke ondersteuning

Eén van de basismissies van de Algemene Directie Crisiscentrum is om haar infrastructuur ter

beschikking te stellen van haar partners om een geïntegreerd crisisbeheer te kunnen voor-

staan. Daartoe beschikt de ADCC over een infrastructuur die aangepast is aan modern crisis-

beheer.

De beveiliging van het gebouw (toegangscontrole, bescherming van het gebouw, etc.) heeft

eveneens de aandacht getrokken van de directie. De infrastructuur wordt eveneens op con-

tinue wijze onderhouden en aangepast aan de nieuwe behoeften om

aan de klanten van het Crisiscentrum een performante infrastructuur

aan te bieden. Door de verhuis van de dienst ISLP18 van de Federale

Politie kwam een hele verdieping vrij, waardoor de dienst REGETEL,

de informaticadienst en een bijkomende vergaderzaal daar ingericht

konden worden.

Het Crisiscentrum beschikt over rustzalen en over sanitaire voorzienin-

gen (douches, keuken, ...) waardoor de crisisbeheerders die in de

lokalen van het Crisiscentrum moeten overnachten, in goede omstan-

digheden kunnen worden ontvangen.

De logistieke ondersteuning naar personeel en middelen die door de ADCC aangeboden

wordt is een niet te onderschatten factor voor het crisisbeheer. Niet enkel de crisissituatie zelf

dient beheerd te worden, maar ook continuïteit in dienstverlening (technisch en personeel),

ontvangst en verzending van informatie, maaltijden, ... moeten worden verzekerd.

6.2 Telecommunicatie

6.2.1 Videoconferentiesysteem

Het Crisiscentrum beschikt over een efficiënte audiovisuele uitrusting en een videoconferen-

tie-systeem met 3 permanente stations. Hiermee kan vanuit het centrum een crisis worden
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gecoördineerd via rechtstreeks contact met de Federale Politie, met de Directeur-Coördinator

van Brussel en met de Lokale Politie van Brussel-Elsene. 

Ook de provinciegouverneurs en de kerncentrales beschikken over een eigen infrastructuur

voor videoconferentie. Bijkomend beschikt het Crisiscentrum over 2 mobiele stations die

ingezet kunnen worden volgens de noodwendigheden.

De snelle technologische evolutie van de videoconferentie heeft het ons mogelijk gemaakt om

voor sommige van onze partners de ISDN-verbindingen te vervangen door SDSL-verbindin-

gen, die verbonden zijn met het BILAN-netwerk. De 11 videoposten die nu in de verschillen-

de provincies geïnstalleerd zijn, werken momenteel in IP/video via het Bilan-netwerk. Het is

dus mogelijk om op afstand de hele configuratie van die posten te beheren en om multicon-

ferenties met 16 simultane verbindingen op te zetten.

6.2.2 REGETEL

Het netwerk

Het Projectbureau REGETEL (Telecommunicatienetwerk van de Regering) werd op 1 januari

2004 geïntegreerd in de Algemene Directie Crisiscentrum. Het REGETEL-netwerk is een

belangrijk onderdeel van het volledige pallet van alternatieve communicatiesystemen dat in

geval van crisis, maar ook daarbuiten, beschikbaar wordt gesteld door de federale overheid

(www.REGETEL.ibz.fgov.be).

Het Projectbureau REGETEL beheert drie netwerken: 

1. het federaal netwerk

2. het crisisnetwerk

3. het datanetwerk

Het federaal netwerk is geconcentreerd in Brussel. Het is volledig autonoom met eigen tele-

fooncentrales, eigen kabels en verdelers. Het netwerk bestaat uit een configuratie van 45 km

koperkabel en aparte aansluitingen via glasvezel. Iedere aansluiting is redundant verbonden

via lussen. Alle overheidsgebouwen zijn aangesloten op het federale netwerk. Bovendien zijn

er verschillende rechtstreekse aansluitingen naar Belgacomknooppunten, zodat ook abon-

nees in privégebouwen bediend kunnen worden via

gehuurde lijnen.

De telefooncentrales zijn digitale spraakservers die alle

mogelijke moderne digitale toepassingen toelaten

(ISDN, VoIP,...). Dit netwerk verbindt alle federale

beleidscellen (de vroegere kabinetten), federale over-

heidsdiensten (de vroegere ministeries), het Parlement
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en de koninklijke paleizen (Paleis van Brussel, Laken, Stuyvenberg en Belvédère). Er zijn

ongeveer 450 gebruikers aangesloten.

Een tweede netwerk is het crisisnetwerk. Dit netwerk groepeert zowel crisiscentra in de

hoofdstad als bepaalde crisiscellen in de provincies. Met de uitbouw van dit netwerk werd

begonnen in 1999 en stond onder belangrijke druk tijdens de “millenniumbug”-periode

(01.01.2000). Gebruikers zijn de respectievelijke 100-centrales (11), provinciegouverneurs,

provinciale crisiscellen, permanente eenheden van de Civiele Veiligheid, SEVESO-bedrijven,

lucht- en zeehavens, gevangenissen en nucleaire installaties. In 2000 waren ook verbindin-

gen voorzien naar belangrijke ziekenhuizen, grote brandweerkazernes en naar de Lokale en

de Federale Politie, maar de aansluitingen werden stopgezet omdat deze categorie abonnees

aangesloten wordt/zal worden op het ASTRID-netwerk. De verbindingen tussen de provincies

onderling en naar Brussel worden gerealiseerd via glasvezel of straalverbindingen van BEMIL-

COM (militair netwerk - Dept. Defensie). De technische supervisie gebeurt door het Network

Control Center (Defensie, Peutie) dat 24 uur per dag, 7 dagen op 7 operationeel is.

Het datanetwerk is geïnstalleerd in Brussel. Het is de bundeling van alle mogelijke digitale

toepassingen op het aanwezige koperkabelnetwerk.

Enkele voorbeelden:

• een netwerk van alle REGETEL-spraakservers en het beheer ervan vanuit het

Projectbureau REGETEL;

• interconnecties tussen telefooncentrales (zowel FOD Binnenlandse Zaken, als

andere federale overheidsdiensten);

• netwerk van prikkloksystemen, badgesystemen, camerabewaking,...;

• het volledige intranet van FOD Binnenlandse Zaken (zes sites);

• aansluitingen voor FEDMAN (datanetwerk tussen de administraties);

• netwerk voor B-FAST (Belgian First Aid & Support Team);

• netwerk tussen Crisis- en Coördinatiecentrum van de Regering en Federaal

Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC);

• netwerk Militaire Politie Parlement;

• DMS netwerk voor Dept. Defensie;

• netwerk tussen Elia (netwerkbeheerder elektriciteit) en CGCCR;

• aansluiting op het intranet van het Dept. Defensie.

Realisaties 2004

• Verhuis in september van de administratie van het Projectbureau REGETEL naar de

definitieve lokalen op de vijfde verdieping.
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• Installatie van een nieuwe technische ruimte voor REGETEL, fase 1.

• Verhuis van het FEDMAN access point voor BiZa naar het CGCCR en realisatie van

verbindingen naar alle AD’s van FOD Binnenlandse Zaken. 

• Installatie van een onafhankelijke connectie tussen de ADCC en het Nationaal

Rijksregister (64 Mb).

• Belangrijke uitbreiding van de connectiviteit van het REGETEL-knooppunt in de

ADCC.

• Planning verhuis en voorbereiding aansluiting van de REGETEL-abonnees van 6

FOD’s en twee AD’s van FOD Binnenlandse Zaken.

• De technische dienst bezocht 80 % van de abonnees van het federale netwerk.

Waar nodig werden de technische problemen onmiddellijk aangepakt.

• Realisatie van een website in beide landstalen, met module die mogelijkheid biedt

om de REGETEL-gebruikers selectief (volgens categorie) in te lichten over status

van de netwerken en digitale versie telefoongids.

• het aanleggen van een mailadressenbestand en het versturen van html-nieuwsbrie-

ven naar de belangrijkste abonnees.

• Het realiseren van voice-over-IP (VoIP) verbindingen naar twee eenheden van de

Civiele Veiligheid: Liedekerke en Jabbeke. Hierdoor is via één verbinding tegelijk

spraak- en dataverkeer mogelijk.

• Vertegenwoordiging als adviseur Binnenlandse Zaken bij het Raadgevend Comité

van Gebruikers van ASTRID.

Objectieven 2005

• Verhuis van alle REGETEL-abonnees van verschillende FOD’s (Financiën, Volksge-

zondheid, Mobiliteit, Economie, Werkgelegenheid, Sociale Zekerheid).

• Uitbreiding capaciteit van het netwerk naar belangrijke gebruikers (Veiligheid van de Staat,

AD Vreemdelingenzaken,...).

• Afwerking van een nieuwe technische ruimte voor REGETEL en ICT, fase 2. Installatie van

camerabewaking, valse wanden en badgesysteem via onafhankelijke centrales.

• Finalisatie van een privé-netwerk (VPN) naar de perma-

nente eenheden van de Civiele Veiligheid (Brasschaat,

Chrisnée, Neufchateau) via VoIP. Hierdoor hebben deze

gebruikers eveneens toegang tot het intranet van FOD

Binnenlandse Zaken. 

• Revalorisatie van de crisiscentra van de gouverneurs en

installatie van digitale telefonie- en dataverbindingen.

• Integratie ASTRID in het CGCCR.
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• Modernisering primaire knooppunten crisisnetwerk: revalorisatie en herconfiguratie

van de 2Mb-verbindingen via BEMILCOM naar de provinciale hoofdsteden. Doel :

meer transparantie, betere technische ondersteuning en vooral een betere

prijs/kwaliteit definitie.

• Installatie nieuwe faxen in provinciale crisiscentra. 

• Voorbereiding en implementatie van een nieuwe conventie tussen FOD Defensie en

FOD Binnenlandse Zaken.

• Aankoop en installatie van informatica voor het automatiseren van het kabelbeheer

van het federale netwerk en het datanetwerk. Ter informatie: het kabelnetwerk

bestaat uit 520 kabels, 60.000 aders en 300.000 laspunten.

• Implementatie van een “voice mail attendant” die ervoor zorgt dat de abonnees via

keuzemenu’s 24/24 hun verbindingen kunnen testen en/of het Projectbureau

REGETEL kunnen bereiken.

• Installatie van een remote bewakingssysteem voor de technische ruimte in het

Egmontpaleis.

• Installatie van een bijkomend alarmsysteem voor de statussen van de netwerkver-

bindingen tussen de provinciale crisiscentra en het CGCCR.

6.3 Informatica

Om performant te blijven is het Crisiscentrum het aan zichzelf verplicht om de technologische

evolutie van nabij op te volgen.

In 2004 werden de servers gemoderniseerd en werd de fysieke veiligheid ervan versterkt. De

verhuis van het ISLP en de aankoop van een nieuwe clusterserver hebben het ons mogelijk

gemaakt een tweede informaticalokaal te installeren en aldus het netwerk te beveiligen door

het materiaal geografisch te spreiden. In het kader van een “disaster recovery”-plan werd een

eerste studie van een informaticamirror ondernomen. Dit zal ertoe leiden dat er een backup

wordt gemaakt buiten de muren van het Crisiscentrum.

In het kader van de reorganisatie van de ICT van de FOD Binnenlandse Zaken, heeft het

Crisiscentrum als opdracht gekregen om het knooppunt van de routering van de FOD te huis-

vesten alsook de FEDMAN19-toegang. Alle verbindingen naar de verschillende Directies zijn

operationeel sinds eind 2004.
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[19] FEDMAN = Federal Metropolitan Area Network dat 15 overheidsdiensten via redundante verbindingen koppelt aan elkaar en een snelle toe-
gang tot het internet geeft.



6.4 Databases

Om de bestaande toepassingen binnen de ADCC beter op elkaar af te stemmen en de toe-

gankelijkheid tot verschillende databanken gebruiksvriendelijker te maken, werd een project

opgestart dat aan deze noden tegemoet moet komen. Actuele databanken, koppeling met

procedures en eenvoudige (lees: snelle) toegang tot gegevens zijn immers essentiële ele-

menten voor een goede werking van de permanentie. 

6.4.1 Crimson

Het Crisiscentrum heeft het programma Crimson (Crisis Management Software Network) ont-

wikkeld, waardoor een geïnformatiseerd beheer van de communicatie- en informatieopdrach-

ten van het Crisiscentrum mogelijk is. Het programma stelt eveneens een database ter

beschikking van zijn gebruikers, met de gegevens van een groot aantal betrokkenen bij het

beheer van diverse crisissituaties.

6.4.2 CriViSen

Sedert 2002 wordt een gegevensbank bijgehouden met de nationale kritieke, vitale en gevoe-

lige punten (CRIVISEN)20. Het actualiseren en vervolledigen van de gegevens gebeurt in

samenwerking met andere FODs en instellingen.

CRIVISEN heeft tot hoofddoel de nationale kritieke infrastructuur in een databank te brengen om

de beschermingsmaatregelen te plannen voor een crisis en nadien te beheren tijdens een cri-

sis. Om dit streefdoel te bereiken werd in 2002-2003 de structuur van CRIVISEN bepaald om

de gegevens betreffende de meest gevoelige sectoren soepel en snel te kunnen gebruiken. 

De ontwikkeling van deze gegevensbank verliep gestaag verder in 2004. Het praktisch verza-

melen en bijhouden van de gegevens door het CNVV bleef een prioritaire taak. Tegelijkertijd

werden verdere stappen gezet in de ontwikkeling van het concept van het gebruik van de

gegevensbank.

Het CNVV is ook de coördinerende cel voor de afstemming tussen de ontluikende benadering

van de Infrastructuur beveiliging in de Europese Unie en deze binnen Atlantische organisaties.

6.4.3 Geografisch Informatie Systeem

2004 is goed begonnen voor het GIS-team van het

Crisiscentrum, doordat er een A0-kleurenplotter-scan-

ner is aangekocht en in dienst genomen. Daarop kun-

nen kaarten van een vierkante meter in kleur afgedrukt

en gescand worden. 
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In 2004 werd hiervan veel gebruikt gemaakt, zowel intern als voor onze partners en bij crisis-

situaties. Voorbeelden daarvan zijn:

• kaart van de planningszones rond de Belgische kerncentrales en van de buiten-

landse kerncentrales die dichtbij de Belgische grens liggen; 

• kaart van hulpzones voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid; 

• themagerichte kaarten gebruikt bij de oefeningen van Gravelines, Mol, Tihange en

Doel; 

• kaart met de kiesarrondissementen;

• kaart van het rampgebied bij de gasexplosie te Gellingen met weergave van de toe-

gangswegen, hospitalen, gasleidingen, .... om de theoretische situatie op het ter-

rein te visualiseren.

In 2004 werden talrijke vergaderingen georganiseerd met de partners van het Crisiscentrum

om procedures te installeren voor uitwisseling van informatie inzake de lokalisering van risico-

gevoelige infrastructuur:

• FOD Economie voor de lokalisering van leidingen voor vervoer van gevaarlijke mate-

rie (gas en andere scheikundige stoffen) alsook voor het vervoer van elektriciteit

(hoogspanningslijnen en lijnen met zeer hoge spanning).

• FOD Tewerkstelling en Arbeid om de juiste lokalisering te vinden van de Seveso-

bedrijven: 300 kaarten afgedrukt

• Landsverdediging voor de lokalisering van NAVO-pijplijnen op ons grondgebied:

120 kaarten ingescand op schaal 1/10.000

• FOD Volksgezondheid voor de precieze lokalisering van gezondheidsinstellingen die

een gespecialiseerde Nooddienst hebben en lokalisering van de ziekenwagendien-

sten in België

• Waalse Gewest om luchtfoto’s te bekomen en industriezones te lokaliseren

• FANC voor de precieze lokalisering van meetpunten, vooraf gedefinieerde meetcir-

cuits en andere gegevens die bij nucleaire oefeningen (of bij een echte crisis) op

het terrein verzameld worden en naar het crisiscentrum (meetcel) verstuurd  worden

voor verdere analyse. 

• Het bedrijf Cipal, actief in de provincies Antwerpen en Limburg, voor een harmoni-

sering van de formaten voor uitwisseling van geografische gegevens en coördina-

ten van hulpdiensten.

Privé-partners leveren ons eveneens ‘direct’ gegevens aan: aldus hebben we een precieze

kaarttekening van de gasleidingen en leidingen van andere scheikundige producten, dankzij

onze contacten met de firma Fluxys en de groepering Fetrapi.
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De verzameling van gegevens gebeurde eveneens in overleg met de beheerder van de

CriViSen-databank. Aldus worden de diplomatieke diensten, de nationale en internationale

instellingen regelmatig in de geografische databank bijgewerkt. In de loop van 2005 zou een

totale integratie bestudeerd worden.

Diverse partners hebben gevraagd om het GIS-systeem van het Crisiscentrum te ontdekken

om software binnen hun eigen diensten te ontwikkelen: Federale Politie, FOD Economie,

Civiele Veiligheid,... en om linken te ontwikkelen.

Meer technisch werden er diverse toepassingsmodules ontwikkeld en geïnstalleerd door onze

privépartner: geautomatiseerde geocodering, routering, versturen van berichten op kaart,... Er

werden een demo-cd van de geocoder en een brochure met de activiteiten van het GIS

gemaakt. 

Het GIS van het Crisiscentrum is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Eerst was het

bestemd om de plaats van het ongeval te lokaliseren. Maar nu is het werkelijk geëvolueerd

tot een hulpmiddel voor beslissingen. Dat wil zeggen dat aan de overheden of technici die in

het Crisiscentrum vergaderen, meer specifieke informatie ter beschikking gesteld wordt

(getroffen zones, bevoegde diensten, vitale en kritieke infrastructuur gesitueerd in de buurt

van het ongeval, impact op de bevolking,...). Anderzijds brengt de aan het Crisiscentrum toe-

vertrouwde opdracht om de noodplanning te harmoniseren, hem er meer en meer toe om zich

te bevragen over de rol die het kan spelen in het aanbieden van een cartografie van risico’s

voor alle betrokken partijen bij het crisisbeheer.
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7
Communicatie



In het activiteitenrapport van 2003 startten we deze paragraaf door te stellen dat com-

municatie meer en meer deel uitmaakt van de kernactiviteiten van het Crisiscentrum. En

inderdaad, als we terugblikken op 2004 dan zien we al vlug dat communicatie als dé

topprioriteit naar voor kwam uit de Moderniseringsprocessen (MPM) voor de ADCC. 

Dit duidt erop dat er nog een hele weg valt af te leggen om de bevolking dagdagelijks

en in het bijzonder bij crisismomenten gepast te kunnen informeren. Maar het wijst ook

op het belang dat onze Algemene Directie en de Voorzitster van de FOD Binnenlandse

Zaken hechten aan die communicatie. 

7.1 Communicatiebeleid

Ook in 2004 werden belangrijke stappen gezet naar een communicatiebeleid voor de ADCC.

Dit beleid krijgt vooral vorm aan de hand van concrete ervaringen en ontmoetingen met ande-

re communicatoren, maar ook aan de hand van bevragingen van interne medewerkers en

externe partners omtrent hun informatie-behoeften. Zo kunnen we bijvoorbeeld verwijzen naar

het CommNet van de federale overheid en het CommNet van Binnenlandse Zaken. Vooral

binnen dit laatste netwerk van communicatie-medewerkers uit de verschillende Algemene

Directies van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt gewerkt aan een

gemeenschappelijk communicatiebeleid voor de FOD.

Cruciaal voor het communicatiebeleid is dat het elke dag iets meer deel uitmaakt van de orga-

nisatiecultuur. Pas als iedere medewerker het nut inziet van een goede interne en externe

communicatie, zal de kwaliteit van de informatie en de bereidheid tot communiceren toene-

men. Het is bemoedigend om hier een wijzigende mentaliteit vast te stellen: communicatie

binnen en door de administratie was immers niet altijd even vanzelfsprekend.

Ook in de relaties met onze partners is de toenemende transparantie een belangrijk gegeven.

Die relatie is immers vaak gebaseerd op vertrouwen. Informatie dient dan ook als dusdanig

worden behandeld om een verdere samenwerking niet in het gedrang te brengen. In de com-

municatie van onze Algemene Directie is er bijgevolg een continu zoeken naar een juist even-

wicht tussen openheid en discretie.

7.2 Interne communicatie

In 2004 werd een enquête georganiseerd onder het personeel, op initiatief van het commu-

nicatienetwerk van de FOD Binnenlandse Zaken (CommNet IBZ). Deze vragenlijst peilde naar

de informatiebehoefte- en tevredenheid van de interne medewerkers. Op basis daarvan wer-

den een aantal verbeteracties uitgevoerd, zoals de leesbaarheid en vormgeving van Informail

(het interne e-krantje), de toegankelijkheid van de informatie via een herwerkte ‘startpagina’ en
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een duidelijke structuur van de document-server. 2004 was ook het jaar van de Modernise-

ringsprocessen. Het herbekijken van bestaande processen brengt sowieso verandering mee.

En bij verandering is informatie aan de betrokkenen cruciaal. In dat kader werd uitgebreid over

MPM gecommuniceerd, oa. adhv. presentaties voor ‘klankbordgroepen’21 en teksten in

Informail.

7.3 Externe communicatie

In 2004 bracht de ADCC haar eerste activiteitenrapport uit (jaargang 2003) en actualiseerde

ze de brochure die wordt overhandigd aan personen die de ADCC bezoeken of bij gelegen-

heden waar de ADCC wordt voorgesteld.

In 2004 hield het Crisiscentrum een 20-tal presentaties aan diensten die meer informatie

wensten over zijn organisatie en werking. Voor deze bezoeken werd vaak een aangepaste

presentatie opgemaakt, een geleide rondleiding op de permanentie gedaan en een demon-

stratie van het GIS-systeem gegeven.  Daarnaast zijn er ook de thematische infodagen die we

zelf organiseerden voor provincies en federale overheidsdiensten (zie supra), deelname aan

seminaries of nog de Selor-jobdag.

In functie van de actualiteit antwoordde de ADCC ook op persvragen, vaak in het domein van

openbare orde (bedreigingen, VIP-bezoeken, vermeende terroristische dreiging, ...)22, maar

ook omtrent crisissituaties zoals de gasramp te Gellingen en de nucleaire oefeningen.

7.4 Crisiscommunicatie

Crisissituaties worden gekenmerkt door onzekerheid, ongerustheid, eventuele disfuncties in

communicatiekanalen, ... Binnen de noodplanning wordt dan ook specifieke aandacht

besteed aan de ‘informatie aan de bevolking’, ofwel de zogenaamde discipline 5. Deze dis-

cipline heeft tot taak de bevolking bij crisissituaties te informeren over (de evolutie van) de

situatie, de genomen maatregelen, de te nemen beschermingsmaatregelen.

Door een accurate en correcte informatieverlening wordt getracht de onzekerheid en onge-

rustheid te reduceren, tegenstrijdige informatie te vermijden en een juist gedrag te bewerk-

stelligen. Zulke taak dient nauwgezet voorbereid te

worden met de betrokken actoren om de informatie te

kunnen stroomlijnen.
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[21] Een klankbordgroep is een representatief staal van medewerkers van de ADCC
die informatie kunnen inwinnen, kritische vragen kunnen stellen en de uitgewerk-
te projecten kunnen beoordelen.

[22] Denken we maar aan de moord op cineast Theo Van Gogh in Nederland waar-
door ook vragen werden gesteld naar de veiligheid van Belgische politici; de drei-
ging ten aanzien van senatrice Bousakla, Minister Onkelinx en senator Moureaux;
en de bloederige aanslag in Madrid.



Ondanks het uitblijven van de aanwerving van een webmaster in 2004 (voorzien in 2005 door

de Centrale Cel voor Informatie en Communicatie van de FOD Binnenlandse Zaken) werd

toch al een rudimentaire website online beschikbaar gesteld (www.crisis.ibz.be). In de opera-

tionele plannen is bepaald dat in de loop van het komende jaar deze site zowel inhoudelijk als

vormelijk wordt bijgewerkt. Bovendien wensen we dat de website voldoet aan de criteria van

‘Blindsurfer’23 en ook bij hoge bezoekersaantallen (lees: crisissituaties) operationeel blijft.

Ook andere initiatieven staan op het programma, zoals het sluiten van een protocol met de

media voor berichtgeving bij crisissituaties en het kunnen aanbieden van een call center bij

crises.

In diezelfde optiek zal ook een werkgroep opgestart worden met federale communicatoren

met als doel afspraken te maken voor een samenwerking bij crisissituaties. In 2004 werd

daartoe al een eerste aanzet gegeven door het gezamenlijk opstellen van een gids met als

titel “Crisiscommunicatie: voorzien en beheren” (uitgegeven door de FOD Personeel &

Organisatie).

Ook de werkgroep infocel met de provincies kreeg een nieuwe impuls en werd uitgebreid tot

alle provincies. Oorspronkelijk was deze werkgroep immers louter samengesteld uit provin-

cies met een nucleaire site op hun grondgebied. Net zoals de werkgroep met federale com-

municatoren heeft deze provinciale werkgroep ook tot doel om een gemeenschappelijk beleid

voor crisiscommunicatie uit te werken en de activiteiten van discipline 5 te harmoniseren.

Deze werkgroep staat al verder in haar werkzaamheden, wat in 2005 zal geconcretiseerd

worden in een handleiding en opleiding bestemd voor de provincies.
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[23] Label dat toegekend wordt aan websites die beantwoorden aan criteria voor toegankelijkheid van de site voor mensen met een visuele handicap.



8
Personeel en
organisatie



2004 was ongetwijfeld een mijlpaal op vlak van Personeel en Organisatie binnen het

Crisiscentrum. Niet alleen werden een aantal belangrijke functies toegevoegd aan de

werking van het Crisiscentrum. Evenzeer werd de organisatie drastisch herschikt met

het oog op een nog betere dienstverlening op vlak van crisisbeheer en noodplanning. 

Hiernaast werden via MPM een aantal aanzienlijke verbeteringen ontwikkeld mbt

Personeel en Organisatie. Deze verbeteringen zullen in 2005 verder geïmplementeerd

worden. Ook nog in 2004 werden de Ontwikkelcirkels ingevoerd, de nieuwe evaluatie-

cyclus die via regelmatige gespreksmomenten tussen medewerker en functionele chef

een positieve invulling wil geven aan het begrip evaluatie en de nadruk leggen op de

ontwikkeling van deze medewerker binnen de organisatie. 

8.1 Personeelsbestand

De ADCC telt 63 medewerkers die samen een dynamisch team vormen en beschikbaar zijn

om de federale regering bij te staan in de opvolging en het beheer van (potentiële) crisissitu-

aties. Met een gemiddelde leeftijd van net geen 40 jaar is de ADCC ook een jonge organisa-

tie, waarvan 40 mannelijke en 23 vrouwelijke medewerkers. 

8.1.1 Meer permanentiechefs

Om tot een betere dienstverlening te komen op vlak van crisisbeheer en noodplanning, werd

de interne organisatiestructuur drastisch gewijzigd in 2004. De diensten permanentie en

openbare orde werden geïntegreerd, waardoor een betere interne informatiedoorstroming,

een betere communicatie en een grotere kennisdeling mogelijk geworden zijn. Door deze

integratie verhoogde bovendien het aantal permantiechefs van 6 naar 9 en werden de per-
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manentieshiften uitgebreid. Dit impliceert meer flexibiliteit in de invulling van het permanentie-

uurrooster, meer variatie in de permanentieploegen en meer tijd voor inhoudelijk dossierwerk.

Bovendien zit in de nieuwe structuur de kennis meer verspreid onder de medewerkers.

8.1.2 Statuut operationele agenten

Naast deze integratie werd in 2004 een grote stap gezet in de upgrade van de operationele

agenten tot administratieve permanentie-assistenten. Enerzijds werd het dossier juridisch op

punt gesteld voor de creatie van administratieve functies. Anderzijds werden de operationele

agenten via opleiding klaargestoomd voor het algemeen gedeelte van het overgangsexamen

in december 2004. In 2005 zal dit dossier prioritair opgevolgd worden en zal het tweede deel

van het examen tot administratief assistent volgen.

8.1.3 Verbindingsofficier Lokale Politie

Om de functie van Openbare Orde naar behoren te kunnen vervullen, kon de ADCC al reke-

nen op de steun van verbindingsofficieren van de Veiligheid van de Staat en de Federale

Politie. Op voordracht van de Vaste Commissie van de Lokale Politie heeft de Algemene

Directie Crisiscentrum een verbindingsofficier voor de Lokale Politie aangeworven.

Sinds oktober 2004 waarborgt Marc André de contacten met de Lokale Politie. Om zijn coördi-

nerende en anticiperende taak nog verder te optimaliseren, was de detachering van een verbin-

dingsofficier van de Lokale Politie naar de Algemene Directie Crisiscentrum noodzakelijk.

De verbindingsofficier van de Lokale Politie heeft tot taak:

• de verbinding waarborgen tussen de Algemene Directie Crisiscentrum en de loka-

le politiezones;

• deelnemen aan de informatie-inzameling inzake bestuurlijke politie en aan de ver-

spreiding ervan ten gunste van de directeurs-coördinatoren en de lokale politie-

zones;

• een expertise leveren inzake organisatie, structuur, bevoegdheden, middelen van

de lokale politiezones;

• de coördinatie en de follow-up verzekeren met de politiezones voor het beheer van

evenementen en manifestaties;

• meewerken aan het nemen van beschermingsmaatregelen, toezien op hun relevan-

tie en op hun toepasbaarheid met betrekking tot de directeurs-coördinatoren en de

politiezones en deze maatregelen overmaken;

• in samenwerking met de directeurs-coördinatoren toezien op de follow-up van de

genomen maatregelen en dispositieven, deze evalueren en toezien op de aanpas-

sing ervan.



8.2 Functieprofielen en Ontwikkelcirkels

Ook binnen de AD Crisiscentrum werden Ontwikkelcirkels geïntroduceerd, ter vervanging van

het bestaande evaluatiesysteem. Alle medewerkers ontvingen een uitvoerige infosessie mbt

de ontwikkelcirkels. De functionele chefs kregen een opleiding ter voorbereiding van hun taak

als evaluator. Eind 2004 hebben de meeste medewerkers een functiegesprek gehad en wer-

den de functiebeschrijvingen opgesteld. In de eerste maanden van 2005 zullen deze mede-

werkers een planningsgesprek aangaan met hun functionele chef, waarna nog minstens twee

functioneringsgesprekken zullen volgen. De ontwikkelcirkels werden vrij positief onthaald in

het Crisiscentrum.

8.3 Operationeel plan

Het operationeel plan van de AD Crisiscentrum werd in 2004 actief verder gebruikt als lei-

draad bij de dagdagelijkse werking. Via een gedetailleerde opvolgingstabel werd permanent

een stand van zaken bijgehouden inzake de realisatie van de verschillende operationele doel-

stellingen. Op basis van deze stand van zaken werden actieplannen uitgewerkt voor de

komende periode. Bovendien werden enkele operationele doelstellingen verfijnd en werden

nieuwe operationele doelstellingen ontwikkeld, inspelend op de actualiteit.

Tevens kunnen we vaststellen dat het operationeel plan hoe langer hoe meer gedragen en

beleefd wordt door de medewerkers. De talloze communicatie-acties samen met de operatio-

nalisering van het operationeel plan dmv kritische prestatie indicatoren zijn hier niet vreemd aan.

Tegen eind maart 2005 zullen de strategieën en de operationele doelstellingen uit het opera-

tioneel plan geactualiseerd worden. Het spreekt voor zich dat daarna onverminderd zal ver-

der gewerkt worden met dit plan.

8.4 Kritische Prestatie Indicatoren

Via een 25-tal kritische prestatie indicatoren (KPI) volgt de AD Crisiscentrum haar meest ele-

mentaire kernactiviteiten op de voet. Deze indicatoren zijn in feite meetpunten die al naarge-

lang hun aard maandelijks, tweemaandelijks, trimestrieel of jaarlijks worden opgemeten. Een

softwaretoepassing giet deze indicatoren in een Balanced Score Card en geeft per meetpunt

weer of het behaalde resultaat binnen de norm ligt, of niet behaald werd. Er worden onder

meer klantentevredenheid, aantal klachten, aantal maatregelen buiten termijn, aantal debrie-

fings, etc. van zeer nabij opgevolgd. De doelstelling voor 2005 is om deze indicatoren met

een grotere regelmaat op staffmeetings ter sprake te brengen en er acties aan te koppelen.
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8.5 Moderniseringsprojecten

Een belangrijk deel van de activititeit in 2004 draaide rond de verwezenlijking van modernise-

ringsprojecten (MPM). Binnen de Algemene Directie Crisiscentrum lopen 2 zulke verbeterpro-

jecten.

Er is vooreerst een programma opgebouwd rond de optimalisatie van de operationele werking

van het Crisiscentrum. Ten tweede werd een specifiek programma gewijd aan de integratie

en optimalisatie van het proces Noodplanning. Daarnaast participeerde de ADCC ook aan

verschillende MPM-projecten van de horizontale diensten van de FOD Binnenlandse Zaken.

Het hele MPM-gebeuren is gepland in 5 fasen. Elk van de projecten bestaat allereerst uit een

beschrijving van de vroegere situatie en de knelpunten die daarbij bestaan. Vervolgens wordt

de gewenste situatie beschreven. Beide syntheses worden samengevoegd en bekeken hoe

het gewenste resultaat bereikt kan worden. Na een prioriteitstelling kan dan overgegaan wor-

den tot de uitvoering ervan. Tussentijds is er een geregelde communicatie aan de medewer-

kers, ter informatie over en ter toetsing van de uitgewerkte voorstellen.

8.5.1 MPM 9 en 10

Het programma MPM10 “Optimalisatie van de operationele werking van het Crisiscentrum”

omvat de modernisering van de operationele werking van de basismissies van het

Crisiscentrum: het waarborgen van een permanentie 24u/24, het plannen en beheren van cri-

sissen en het organiseren en coördineren van evenementen. Deze optimalisatie moet finaal

de klanten en partners van het Crisiscentrum een instrument aanbieden, dat  hen toelaat om

tot concrete beslissingen te komen. De modernisering van de bestaande organisatiestructu-

ren en informatiekanalen voor een duidelijkere en gecoördineerde samenwerking met zowel

interne als externe actoren staat dan ook centraal binnen dit programma.

Om een proactieve en geïntegreerde benadering te garanderen van de risico-identificatie en

-analyse - en van de uitwerking van de hiervoor nodige procedures -, is het de doelstelling

van programma MPM 9 om het proces noodplanning te integreren en te optimaliseren. De

noodplanning identificeert en analyseert diverse vormen van risico’s en bedreigingen, naast

de ermee geassocieerde autoriteiten. Zij stelt eveneens plannen en procedures op die tot

doel hebben te anticiperen op crisissituaties, test die plannen uit, en

coördineert de installatie van de concrete overleg- en coördinatiekana-

len. Deze optimalisatie houdt eveneens de gecoördineerde samenwer-

king in met de diverse federale, provinciale en regionale autoriteiten en

met de verschillende disciplines (eerstehulpdiensten, brandweer- en

politiediensten, medische en logistieke diensten, civiele veiligheid, leger,

...) op het vlak van de noodplanning.
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8.5.2 Implementatie

De meeste verwezenlijkingen van het MPM-project zullen zich uiteraard pas manifesteren

vanaf de implementatie ervan. Toch werd in het Crisiscentrum niet gewacht op deze imple-

mentatiefase. De integratie tussen de cellen permanentie en openbare ordehandhaving werd

immers reeds uitvoerig getest tijdens de zomermaanden. Concreet vormen deze medewer-

kers nu één dienst operationeel beheer, waarin zij op een meer projectmatige wijze samen-

werken. Uiteindelijk zal dit de interne informatiestroom en de aangeboden dienstverlening ten

goede komen. Verder ging heel veel aandacht uit naar het verhogen van de kwaliteit van de

informatieverwerking en het daartoe implementeren van gestructureerd kennisbeheer, waar-

door de diverse informatiedragers correct, geactualiseerd, consistent en compatibel zijn.

Meer concreet voor MPM 9, vordert het onderzoek van risico-identificatie goed. Ook de ver-

wezenlijking van een gemeenschappelijke structuur voor de fase 4-plannen is zo goed als

gefinaliseerd, en de werkzaamheden voor de uitwerking van drie fase 4-plannen zijn met hun

werkgroepen aan de gang. De overlegstructuren in het kader van de noodplanning - maar

eveneens in het kader van debriefing van de crisissen - worden nu systematisch geïnstalleerd

en kunnen als voorwerp hebben: samenwerkingsverbanden, een structurering van de contac-

ten, logistieke ondersteuning of de organisatie van oefeningen.

Quick Wins

In de grote puzzel van het verbeterproject werden binnen de Algemene Directie Crisiscentrum

ook een aantal snelle, zichtbare verbeteringen (Quick Wins) gerealiseerd. Zo werd voor alle

medewerkers een interne opleiding Outlook georganiseerd met betrekking tot het beter aan-

wenden van de agenda en het efficiënter plannen van vergaderingen. Verder werd ook de

startpagina op het intranet van het Crisiscentrum grondig geüpdatet. Tot slot werd de M-schijf

op de server grondig herschikt. Deze M-schijf is de centrale plaats waarop alle medewerkers

van het Crisiscentrum toegang hebben en waarop zij alle dossiers kunnen raadplegen en

bewaren.

Om de relaties met onze partners te optimaliseren, werd de toezending van de vergaderin-

genverslagen aan onze partners versneld,. Een andere ‘Quick Win’ bestaat erin om de inter-

ne juridische expertise beter te identificeren, en om te verzekeren dat daarvan beter gebruik

gemaakt wordt bij het beheer van de dossiers. Om tenslotte onze communicatiecircuits te

verbeteren, worden driemaandelijks informatievergaderingen georganiseerd met de provincie-

gouverneurs over al onze noodplanningsprojecten.
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Gefaseerde implementatie

In 2005 zullen we komen tot de implementatie, ofwel de uitvoering van de verbeterinitiatieven

die in vorige fases werden geïdentificeerd.

Voor de ADCC werden 6 projecten aangeduid, waarvan 2 als prioritair worden beschouwd en

dus met stip bovenaan de agenda staan genoteerd, nl. het verbeteren van de communicatie

naar de bevolking en de profilering tot expertisecentrum voor de noodplanning. De 4 andere

en de dagdagelijkse werking worden daarom niet opzij geschoven.

De 6 projecten voor de ADCC zijn:

1. Uitwerken van een intern reglement

2. Implementatie van het organogram

3. Uitbouwen van het Hoger Instituut voor de Noodplanning

4. Profilering tot expertisecentrum voor de Noodplanning

5. Implementatie van het proces “Identificatie van risico’s”

6. Verbeteren van de communicatie naar de bevolking
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9
Financieel beleid



De begroting van de ADCC kende in 2004 een stijging van haar middelen ingevolge de

transfer van de kredieten van REGETEL en Specifieke Initiatieven naar de ADCC. In

totaal beheerde de ADCC een budget van 1,709 miljoen euro. Aanvullend werden via

het Nucleair fonds bijkomende middelen vastgelegd (twv. 8.869,39 euro) voor specifie-

ke vormingsinitiatieven in het kader van het Hoger Instituut van de Noodplanning.

9.1 Werkingskosten

9.1.1 Bestendige uitgaven

In 2004 heeft het bedrag dat voor het begrotingsartikel 50.02.1201 werd voorzien voornamelijk

gediend voor de verbruiksuitgaven overeenkomstig de bezetting van de lokalen en onderhouds-

uitgaven alsook voor de levering van goederen en diensten. Onder deze kosten vielen oa:

• huurkosten

• kosten voor onderhoud en beveiliging van het gebouw (onderhoudscontracten van

het toegangssysteem, brandpreventie, stroomgenerator, allerhande reinigingswer-

ken alsook verschillende elektriciteitswerken)

• kosten voor het onderhoud van niet-informatica materiaal (contracten betreffende

de telefooncentrale, videoconferentie ...)

• huur van apparatuur en verbindingen (fotokopieerapparatuur, telefoonposten, ISDN-

lijnen, kabeltelevisie ...)

• verbindingen via vaste en draagbare telefoon, Postbox, fax enz.

• diverse materiaal- en werkingskosten (kantoormateriaal met inbegrip van papier,

economaatkosten, maaltijdkosten, documentatiemateriaal en verplaatsingskosten)

Om de dienst openbare orde te ondersteunen bij het nemen van maatregelen met het oog op

het verzekeren van de openbare orde en de veiligheid bij ongevallen of risico-evenementen

van nationale omvang werd er in oktober 2004 overgegaan tot de detachering van een ver-

bindingsofficier naar het Crisiscentrum. De kostprijs van deze detachering valt eveneens

onder dit begrotingsartikel.

9.1.2 Informatica

Het informaticanetwerk van het crisiscentrum is in de loop van de voorgaande jaren sterk ont-

wikkeld en omvat steeds meer nieuwe functionaliteiten om de prestaties te kunnen verbete-

ren en nieuwe instrumenten voor de beveiliging (straalverbinding, glasvezel met Belnet).
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De Algemene Directie Crisiscentrum moet dus het hoofd bieden aan een verhoging van de

onderhoudslasten van zijn netwerk en een beroep kunnen doen op een informaticasupport

van hoog niveau om gedurende 24 uur op 24 een interventiecapaciteit te waarborgen. Het

beheer van het netwerk brengt tevens werkingskosten (artikel 50.02.1204) met zich mee voor

accessoires en kleine werkzaamheden.

Een beroep doen op een externe expertise voor de ontwikkeling en de opleiding van de ope-

ratoren ivm. het geïnformatiseerde geografisch systeem van het crisiscentrum heeft het

mogelijk gemaakt om van dit systeem een beslissingsondersteunend instrument te maken.

Het beheer van een dergelijk systeem vereist naast het onderhoud ook een regelmatige bij-

stand voor de ontwikkeling ervan alsook de mogelijkheid om ingeval van crisis er een beroep

op te kunnen doen.

9.1.3 Aankoop van duurzame goederen

De nieuwe structuur van de FOD Binnenlandse Zaken en de verhuis van het ISLP

(Informatisering van de politiediensten) van het gebouw in de Hertogstraat 53 heeft de verhuis

van één of meerdere diensten naar dit gebouw met zich meegebracht.

Daarom werd het krediet dat voor dit begrotingsartikel (50.02.7401) werd voorzien gebruikt

voor:

• het weer aanpassen van de kantoorruimten aan de nieuwe behoeften;

• de aankoop van meubilair en uitrusting om de nieuwe diensten te ontvangen.

Het gebruikte of verouderde meubilair (meer bepaald het meubilair dat intensief werd gebruikt

24u/24) werd vervangen of vernieuwd.

9.1.4 Veiligheid rally’s

De werkingskosten van dit artikel (50.30.1225) zijn specifiek bedoeld voor:

• het dekken van de administratiekosten (enveloppen, kopies, bureelbenodigdhe-

den);

• de verplaatsingskosten voor het uitvoeren van inspecties ter plaatse;

• het dekken van de kosten verbonden aan de vergaderingen van de veiligheidscom-

missie;

• het betalen van bepaalde personen met een bijzondere expertise om een onder-

zoek te laten verrichten.



9.1.5 Projectbureau REGETEL

Het begrotingsartikel 50.21.1243 voorziet 451.000 euro voor:

• Werking Projectbureau REGETEL: drukwerk (telefoongidsen, gebruiksaanwijzingen,

brochures,...), software

• Huur lijnen: 

- federaal netwerk: abonnees in privégebouwen waar geen rechtstreekse REGE-

TEL-kabel binnenkomt, dienen aangesloten te worden via een huurlijn tot aan een

REGETEL-knooppunt

- nationaal crisisnetwerk: huurlijnen vanaf de abonnee naar het dichtstbijzijnde

knooppunt, wat men noemt de “last mile”.

• Onderhoud van het netwerk: aanpassingen op de REGETEL-servers, controles,

technische interventies, programmatie, interne installaties naar het bureel van de

abonnee, plus kosten voor de interventies in geval van panne voor zowel de analo-

ge als de digitale toepassingen (intranet, prikklokken, VoIP-verbindingen, ...)

• Onderhoud 33 faxen: er werden in totaal 33 nieuwe faxen aangekocht voor de fede-

rale kabinetten, de koninklijke paleizen, de Kamer, de Senaat en enkele andere

REGETEL-gebruikers. Het betreft hier het onderhoudscontract voor deze toestellen.

• Onderhoud ISICAD: software voor het beheer van alle REGETEL-kabels in Brussel,

inclusief de eindpunten in de federale gebouwen en de diverse knooppunten en

lassen in het netwerk. Het betreft het onderhoudscontract voor de software.

9.2 Investeringen

9.2.1 Informatica

De optimale werking van het crisiscentrum vereist meerdere aanpassingen van zijn informati-

camiddelen aan de nieuwe technische en technologische evoluties.

In dat kader werden volgende projecten in 2004 gerealiseerd (artikel 50.02.7404):

• de vervanging van verouderd materiaal;

• de aankoop van nieuwe databanken voor het geïnformatiseerd geografisch sys-

teem;

• de aankoop en installatie van een nieuwe cluster;

• de aankoop van beeldinformatieschermen.
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9.2.2 

Projectbureau REGETEL

Het begrotingsartikel 50.21.7409 voorziet 191.000 euro voor:

• Minicentrales voor BEMILCOM PuP: installeren van bijkomende hardware en aan-

passingen in de militaire centrales voor het verbeteren van het nationale crisisnet-

werk.

• Interfaces breedbandverbindingen naar SEVESO-bedrijven: installeren van bijko-

mende hardware voor de convergentie van glasvezelaansluitingen naar lokale net-

werken.

• Lijnversterkers: kosten voor het installeren van technisch materiaal voor lange-

afstandslijnen. Dit is van toepassing voor abonnees die te ver verwijderd zijn van

REGETEL-knooppunten.

• Werken kabelnetwerk: installatie nieuwe kabels, oa. naar Algemene Directie

Instellingen en Bevolking. 

9.3 Personeelskosten

De totale personeelskost voor de ADCC bedroeg 2,158 miljoen euro. Hierin is het statutair en

contractueel personeel begrepen, alsook de medewerkers van de CNVV en de vergoeding

van 2 experten van de Rallycommissie.

9.4 Specifieke initiatieven

Dit begrotingsartikel (50.30.1228) werd in 2004 overgedragen van de Algemene Directie

Veiligheids- en Preventiebeleid en de Algemene Directie Civiele Veiligheid aan de ADCC. In

het kader van de huidige taken van de Algemene Directie Crisiscentrum dienen lokale initia-

tieven inzake veiligheid en noodplanning ondersteund te worden.

In 2004 werden er op dit artikel 3 projecten vastgelegd:

1) Methodologie en tools van de cartografie van risico’s voor de lokale partners. Hoofddoel

van het project is de installatie van een cartografieserver voor de uitwisseling van geo-

grafische informatie met de lokale partners van de ADCC, met prioriteit voor de

Provincies. Die server is bestemd om:

• gegevens nodig voor de cartografie van risico’s te verzamelen, structureren en

bestendigen

• kaarten en gegevens on line uit te wisselen bij crisissen



2) Herwerking en uitbreiding van de gids crisiscommunicatie voor provincies. Dit project

kadert in het strategisch plan van de Voorzitster van de FOD Binnenlandse Zaken en de

prioriteiten zoals gedefinieerd in het kader van de moderniseringsprojecten.

3) Integratie van Nood- en Rampenplanning voor incidenten met transportleidingen voor flui-

da en gassen in België naar aanleiding van de ramp in Gellingen. Dit project heeft tot doel

door (a) uitvoerende werkzaamheden en (b) afstemming van initiatieven van publieke en

private sector, een substantiële bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van een functione-

le en volledig geïntegreerde “pijpleidingenmodule” in de provinciale rnoodplannen.
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2004 2004 2003 2003

Allocatie Vastlegging Ordonnancering Vastlegging Ordonnancering
2004 2004 2003 2003

50.01.1103 
bezoldiging 
statutairen 951 951 1283 1283

50.01.1104 
bezoldiging 
contractuelen 311 311 690 690

50.02.1201 
bestendige 
uitgaven 469 469 487 487

50.02.1204 
bestendige uitgaven/
informatica 218 218 226 226

50.02.7401 
duurzame aankopen 82 82 85 85

50.02.7404 
duurzame aankopen/
informatica 137 137 142 142

50.11.1104
bezoldigingen CNVV 39 39 81 81

50.21.1243
werking REGETEL 457 457 451 451

50.21.7409
investering REGETEL 194 194 191 191

50.30.1108
bezoldiging 
Rallycommissie 107 107 104 104

50.30.1225
werking Rallycommissie 5 5 5 5

50.30.1228
Krediet voor 
specifieke initiatieven 124 124 122 122

Totaal 3094 3094 3867 3867

(in duizendtallen euro)

2005 2005 2004 2004

Overzicht Vastleggings- Ordonnancerings- Vastleggings- Ordonnancerings-
(in KEURO) kredieten kredieten kredieten kredieten

Personeel 1408 1408 2158 2158
Werking en investering 1686 1686 1709 1709

Totaal 3094 3094 3867 3867

9.5 Bijlage Financiële Middelen
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