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Critical Infrastructure Protection and Risk Analysis

CIPRA – Bescherming kritieke infrastructuren en Risico-analyse
De directie Critical Infrastructure Protection and Risk Analysis (CIPRA) staat in voor de bescherming van
onze vitale diensten en analyseert de nationale risico’s in België. De directie is het centrale punt in een
brede multidisciplinaire coördinatie voor de uitvoering van deze missies, die van cruciaal belang zijn voor
de goede werking van onze samenleving.

Kritieke infrastructuren
De directie CIPRA houdt zich bezig met het beleid rond beveiliging en bescherming van vitale diensten,
kritieke infrastructuren en aanbieders van essentiële diensten in België. Ze coördineert de procedure ter
identificatie van deze infrastructuren en exploitanten en coördineert daarnaast ook de ontwikkeling van een
juridisch kader met betrekking tot deze bevoegdheid. Om haar missies te volbrengen werkt de dienst
CIPRA nauw samen met sectorale overheden (FOD mobiliteit, BIPT,…), de geïntegreerde politie, het
Centrum voor Cybersecurity België, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) en de
inlichtingendiensten. Ze is daarnaast het nationaal en internationaal contactpunt voor deze materie.

Risicoanalyse
De tweede missie binnen de directie CIPRA heeft betrekking op de analyse van nationale risico’s. Voor
de identificatie en analyse van de risico’s in ons land, werkt CIPRA samen met een uitgebreid netwerk van
experten uit meer dan 40 overheidsdiensten. Risicoanalyse is het begin van de risicocyclus die bijdraagt
aan het vergroten van de veerkracht van burgers en overheden. De methode voor de evaluatie van de
nationale risico’s, die in 2018 werd uitgevoerd, definieert de prioritaire risico’s voor de periode 2018-2023
en baseert zich hiervoor op verschillende criteria. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de risico's die
naar verwachting zullen toenemen onder invloed van de klimaatverandering, de grensoverschrijdende
risico's en de gevolgen die bepaalde risico's kunnen hebben voor vitale diensten. CIPRA analyseert
eveneens de risico’s met een hoge impact, maar met een lage probabiliteit. Naast de nationale
risicoanalyse staat de directie ook in voor het uitvoeren van ad hoc analyses voor specifieke risico’s, die
in functie van de actualiteit een gedetailleerde identificatie en analyse verdienen.

Cyberrisico
De directie CIPRA besteedt extra aandacht aan het cyber-risico dat multisectorieel en transversaal is.
Dit risico won aan belang sinds het begin van de jaren 2000 en kent een sterke stijging sinds 2010. Men
verwacht dat deze stijging zich de komende decennia nog zal blijven verder zetten. Dit fenomeen bevindt
zich bovendien zowel op nationaal als internationaal niveau waardoor er ook prioritaire aandacht aan
besteed wordt door de EU en de NAVO.

Nog vragen ? Neem contact op via crisiscentrum@ibz.fgov.be

