
Jaarrapport 2021
365 dagen ten  
dienste van burgers 
en partners



Inhoud
Algemene inleiding .................................................................................................... 3

Actieve waakzaamheid ............................................................................................................................... 5

Verwerking gegevens luchtvaartpassagiers ...................................................................................7

Expertise- en ondersteuningsopdracht  ...........................................................................................11

Communicatie ................................................................................................................................................ 13

Noodplanning ................................................................................................................................................. 19

Kritieke infrastructuren en risicoanalyse  .........................................................................................21

Opdracht van internationale samenwerking ............................................................................... 25

Federale fasen en interdepartementale coördinatie in 2021 .................... 32 

Tijdslijn en overzicht van federale fasen en interdepartementale coördinaties.......33

Covid-19 ............................................................................................................................................................. 35

Overstromingen ............................................................................................................................................37

Het NCCN, een instelling in voortdurende evolutie ...................................... 39

Conclusie ................................................................................................................... 43



Algemene inleiding
In 2021 werd ons land getroffen door verschillende crisissen. Eerst en vooral 
was er de COVID-19 crisis, waarvoor steeds dagelijks een groot deel van de 
medewerkers van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) werd ingezet.

Maar daarnaast waren er nog een aantal andere grote crisissen, federale fasen 
en multidisciplinaire operaties, zoals de verschrikkelijke overstromingen van juli, 
de organisatie van de repatriëringen van Belgen uit Syrië en Afganistan,  
de zoekoperaties van J. Conings, een grootschalige cyberaanval en  
de instorting van een datacenter in Roeselare.



Dit zijn allemaal situaties waarop het NCCN zich 
voorbereidt, waarvoor het zich ontwikkelt en  
waarop het zich oefent. Tot nu toe is het echter 
nog nooit gebeurd dat noodsituaties elkaar zo 
snel opvolgen, laat staan simultaan beheerd 
worden.  Situaties zoals de pandemie of de  
overstromingen van juli die een groot deel van de 
bevolking aangaan, en dus ook de medewerkers 
van het NCCN en hun omgeving.  

Voor de medewerkers van het NCCN was 
2021 een bewogen jaar, zowel op professioneel 
als op persoonlijk vlak. Maar nogmaals hebben 
wij, samen met onze partners en collega’s, deze 
stormen kunnen doorstaan door het hoofd koel te 
houden.   

Flexibiliteit, creativiteit, solidariteit, multidiscipli-
nariteit, transversaliteit, interdepartementaliteit... 
dit zijn allemaal waarden die eigen zijn aan het 
NCCN en die door de crisissen van 2021  
nogmaals in de verf werden gezet.  

Waarden die in plaats van te vervagen met de 
tijd, steeds noodzakelijker geworden zijn en 
voortdurend worden versterkt. Waarden die het 
mogelijk hebben gemaakt om een bijdrage te  
leveren en het antwoord op deze verschillende 
crisissen te coördineren, zonder hierbij de 
noodzaak uit het oog te verliezen om de projecten 
in ontwikkeling verder te zetten.

Het NCCN treedt immers niet alleen op tijdens 
noodsituaties. Het lanceert ook tal van  
innoverende projecten, die wij u graag in dit  
verslag laten ontdekken. 

Dit verslag omvat eveneens een eerste overzicht 
van de toekomstige verwezenlijkingen voor 2022, 
een jaar dat omwille van de actualiteit reeds heel 
onrustig begon en waarin we elkaar ten volle  
zullen moeten blijven ondersteunen.
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Actieve waakzaamheid
Het NCCN zorgt 24 uur op 24 voor een actieve waakzaamheid  
van evenementen, manifestaties en incidenten die plaatsvinden op  
het nationale grondgebied of en impact kunnen hebben voor de  
Belgische burgers.  

Het NCCN verzamelt essentiële informatie voor 
de veiligheid van ons land en onze inwoners, infor-
meert zijn partners hierover (federale en regionale 
overheden, gouverneurs en burgemeesters, 
hulp- en veiligheidsdiensten, openbare diensten, 
buitenlandse collega’s, enz.) en lanceert indien 
nodig noodprocedures om zo snel mogelijk een 
gecoordineerd antwoord van de Belgische  
veiligheids-en inlichtingendiensten te bekomen. 

Berichtgevingen over  
beschermingsmaatregelen

In de loop van 2021 verstuurde het NCCN 2.108 
berichten over (beschermings)maatregelen naar 
de betrokken partners. Die berichten hadden 
onder andere betrekking op VIP-bezoeken,  
openbare evenementen, manifestaties of  
dreigingen (tegen personen, gemeenschappen  
of infrastructuren).  Ter vergelijking, in 2020 
werden zo’n 1.975 berichten verstuurd.  De cijfers 
voor 2021 liggen dus iets hoger, maar blijven 
aanzienlijk lager dan de cijfers voor het jaar 2019, 
waarin 3.629 berichten werden verstuurd.  
De lagere cijfers kunnen vooral worden toe- 
geschreven aan het feit dat er door COVID-19  
veel minder evenementen hebben plaats- 
gevonden in 2020 en 2021.  

Internationale toppen en diplomatieke 
bezoeken

België organiseert als zetel van internationale 
instellingen zoals de Europese Unie of de NAVO 
een groot aantal toppen en samenkomsten, zowel 
op het niveau van de staatshoofden/regerings-

leiders als op ministerieel niveau. Deze top,  
de derde van dit genre in vijf jaar tijd, vormt een 
enorme uitdaging.  

Grafiek met het overzicht van de berichtgeving over (beschermings)
maatregelen van de afgelopen 3 jaar

Cijfers over de Europese toppen en de NAVO-top in 2021

3.629

2.108

2019
1.9752020

2021

5 
Europese toppen 
= samenkomsten van de staats- 
hoofden en regeringsleiders v/d EU

1 
NAVO-top in Brussel

De 28 ste NAVO-top

Datum : 14 / 06 / 2021 

30 staatshoofden en regerings- 
leiders van lidstaten van de  
Atlantische Alliantie

                Met Joe Biden
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Voor de organisatie van de top verdeelden de 
twee organisatoren, België en de NAVO,  
de verschillende aspecten (protocol, mobiliteit,  
veiligheid, enz.) in taskforces, elk onder leiding van 
een verantwoordelijke dienst.  Het NCCN heeft 
daarbij de lead van de taskforce Veiligheid.

Gedurende verschillende maanden bracht het 
NCCN de verschillende partners rond de tafel om 
alle veiligheidsaspecten van het evenement te 
analyseren en maatregelen te nemen met het oog 
op het verzekeren van de veiligheid van het even-
ement en van alle deelnemende VIPs.  

Tijdens de top zelf, en meer algemeen gedurende 
de aanwezigheid van de Amerikaanse president 
op Belgische bodem, kwam een beheerscel 
bestaande uit de betrokken departementen 
samen in het NCCN om de situatie op te volgen  
en paraat te staan om het hoofd te bieden aan 
ieder incident. Alle diensten van het NCCN 
werden betrokken bij de voorbereiding en het 
beheer van dit evenement. 

Wat de vergaderingen op ministerieel niveau  
betreft, vonden er 25 vergaderingen van de 
Raad van de Europese Unie plaats, alsook  
drie vergaderingen van de NAVO. 

In 2021 heeft het NCCN maatregelen genomen 
om 780 bezoeken van VIPs aan België te  
beveiligen. Meer dan 250 van die bezoeken waren 

van staatshoofden of regeringsleiders en meer 
dan 500 van ministers, staatssecretarissen of 
stafchefs. Een bezoek van een staatshoofd of 
regeringsleider kan gepaard gaan met aan- 
gepaste beschermingsmaatregelen of een  
politie-escorte, afhankelijk van de aard van het 
risico dat betrekking heeft op zijn/haar  
verplaatsing. 

Dit soort maatregelen wordt ook getroffen voor 
andere hooggeplaatste personen die op bezoek 
zijn in ons land en waaraan het OCAD een  
dreigingsniveau drie zou toekennen. In 2021 
vielen 36 personen onder die categorie.  
Zij hebben allemaal persoonsbescherming 
gekregen.

Bedreigde personen

Het NCCN ziet toe op de coördinatie van de 
bescherming van personen die bedreigd worden 
in de uitoefening van hun functie, beroep of 
sociale rol.  

Die bedreigingen worden geanalyseerd door het 
OCAD of door de politiediensten. Vervolgens stelt 
het NCCN voor elk dossier en voor elke betrokken 
persoon protocollen met specifieke maat- 
regelen op en waakt over de uitvoering ervan. 
In 2021 werden er 81 nieuwe dossiers geopend, 
waarbij in totaal 129 personen betrokken waren. 

780 bezoeken van VIPs 
aan België

+ 250  
staatshoofden of 
regeringsleiders

+ 500 
ministers 

staatssecretarissen 
stafschefs 

Berichtgeving over maatregelen

1244 
boodschappen met maatregelen 
over de vaccinatiecampagne

282 
manifestaties

46 
processen rond  
terrorisme

36 
buitenlandse verkiezingen  
in België 
 
1 
nucleair transport

52 

specifieke dreigingen tegen  
een instelling of gemeenschap

Cijfers over de VIP-maatregelen en  berichtgeving over maatregelen in 2021
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Verwerking gegevens  
luchtvaartpassagiers
De Belgische Passagierseenheid (BelPIU) faciliteert de strijd tegen 
terrorisme en zware criminaliteit door de gegevens te verwerken van alle 
luchtvaartpassagiers die in België toekomen, vertrekken of in transit zijn.

Het aantal passagiersgegevens dat in 2021 werd 
verwerkt is kleiner dan in 2019, maar wel groter 
dan in 2020. Dit is het geval omdat een groter  
aantal luchtvaartmaatschappijen werd  
geanalyseerd. In 2021 werden de gegevens van 
94% van het internationaal luchtvaartverkeer  
verwerkt, bovendien waren er meer samen- 
werkingen met andere Europese passagiers- 
informatie-eenheden.  

De uitbreiding van connecties met luchtvaart-
maatschappijen en de sterke toename op het vlak 
van meer gerichte zoekopdrachten, met name in 
het kader van gerechtelijke onderzoeken, stelt de 
BelPIU in staat om goede resultaten te behalen.   
De operatie “Sky ECC”, de grootste actie van de 
cyberpolitie in de Belgische gerechtelijke  
geschiedenis, heeft in het bijzonder aangetoond 
in welke mate het gebruik van gegevens een 
beslissende factor is in het werk van de veilig- 
heids- en inlichtingendiensten. 

Het Europese netwerk van de passagiers- 
informatie-eenheden werd in 2021 versterkt,  
met 500 inkomende internationale aanvragen 
en meer dan 100 uitgaande aanvragen voor 
Belgische onderzoeken in verband met zware 
criminaliteit en terrorisme. 

Met ongeveer 13 miljoen geanalyseerde reizen 
en 101.838 vluchten tijdens het jaar 2021, stellen 
wij vast dat de luchtvaartsector de COVID-crisis 
langzaam te boven komt.  

Overeenstemmingen met de 
gemeenschappelijke gegevensbank 
terrorisme en extremisme 
 
In 2021 zijn er 199 positieve overeen- 
stemmingen tot stand gekomen met de  
“gemeenschappelijke gegevensbank  
terrorisme en extremisme”. De politiediensten 
hebben in samenwerking met de inlichtingen- 
diensten diverse maatregelen genomen, bijvoor-
beeld controles, melding aan de lokale overheden,  
de opmaak van een informatief rapport, enz.

2018 2019 2020 2021

40% 70% 86% 94% 6%  
te connecteren

De jaarlijkse stijging van het percentage geanalyseerde reisgegevens ten opzichte van het totaal aantal reizen naar België
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Evolutie van de verwerking van reisgegevens sinds het begin van BelPIU, in het aantal reisbewegingen en het aantal vluchten

De vergelijking van de passagiersgegevens met geseinde personen in de politiedatabank heeft onder andere geleid tot :  

werkingsjaren

# reizen # vluchten

25.000.000 25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000
91.410  

vluchten

173.188 
vluchten

68.444 
vluchten

101.838 
vluchten

2018 2019 2020 2021

23.458.735  
reizen

11.194.209 
reizen

8.278.013 
reizen

13.010.556 
reizen

 
164 aanhoudingen 
waarbij de verdachte werd  
verhoord en ... 

61 arrestaties 
met onmiddellijke hechtenis voor 
personen die nog een open- 
staande effectieve gevangenis-
straf op hun naam hadden,  
waaronder een groot aandeel 
voor intra-EU verkeer.

 
133 gevraagde ontroles 
in het kader van parentale  
ontvoering, waarvan  er ...

24 positief gebleken zijn en 
konden worden voorkomen 
dankzij 

4 arrestaties.

 
221 controles 
in het kader van terrorisme,  
waarvan er ...

136 positief  
waren met een specifieke actie 
als gevolg (informatierapport,  
controle, enz.)

 
137 controles in het kader  
van informaticacriminaliteit,  
waarvan er...

35 hebben geleid tot  
concrete acties. 

 
363 gevraagde controles 
in het kader van een “criminele 
organisatie”, waarvan  er ...

132 positief 
en geleid hebben tot een aan-
houding, een proces-verbaal of 
een informatierapport.
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Ondersteuning bij gerechtelijke 
onderzoeken

De passagiersgegevensbank is een fundamen-
teel instrument in het kader van de gerechtelijke 
onderzoeken in verband met zware criminaliteit 
en grensoverschrijdend terrorisme. 

In 2021 heeft de BelPIU 1400 aanvragen  
ontvangen van procureurs en onderzoeks- 
rechters om cruciale informatie te verkrijgen in  
de context van terrorisme, radicalisering,  
mensenhandel, bendevorming en andere  
zware misdrijven. 

Er was meer samenwerking met andere 
Europese eenheden dankzij het feit dat de 
gegevens 48 uur voor het vertrek werden  
verwerkt en dat de passagiersgegevens  
eveneens konden worden gebruikt om nog niet 
gekende daders te vinden. In dat kader hebben  
de politiediensten 110 concrete vaststellingen 
kunnen doen in de strijd tegen mensen- 
smokkel.

Douanecontroles
Dankzij het analysewerk van de douane binnen  
de BelPIU konden 520 controles worden  
uitgevoerd.  Dat heeft tot de volgende resultaten 
geleid (zie tabel bovenaan). 

Internationale samenwerking

België blijft op Europees en mondiaal niveau een 
voortrekker op het vlak van analyse van reis-
gegevens. Niet alleen was de BelPIU/  
het NCCN voorzitter van de werkgroep van 
het Europees netwerk van de Passagiersinfor-
matie-eenheden, België gaf ook internationale 
operationele trainingen om bijvoorbeeld op het 
Afrikaanse continent in het kader van de  
Verenigde Naties een soortgelijke bekwaamheid 
op te bouwen.

In 2021 ontving de BelPIU 500 aanvragen voor 
toegang tot passagiersgegevens van andere 
Europese passagiersinformatie-eenheden. 
Targets die een doorreis maakten via een lucht- 
haven in een buurland zijn zo sneller opgespoord 
kunnen worden.

Resultaten van de controles van de douane

Eind 2021 telt het team van  
de BelPIU 39 personen,  

een aantal dat in 2022  
nog verder zal worden uitgebreid 

voor de oprichting van het   

  
National Travel  

Targeting Center

€ 853.636,51 
aan ontdoken rechten en 
accijnzen, grotendeels op 
sigaretten en tabak.

1.048,71 kg voedingswaren.

5.722 stuks illegale cosmetica-artikelen 
en geneesmiddelen.

€12.000.000 

Diamanten met een waarde 
van meer dan 12.000.000 
euro werden pas gedecla-
reerd na controles door- 
gegeven door de BelPIU/
Douane.

310,97 kg
drugs met een  
gemiddelde straatwaarde 
van 6.843.640 euro.



10Verwerking gegevens luchtvaartpassagiers  |  

Toekomst van BelPIU

Voor het jaar 2021 werd het aantal personen 
dat ter beschikking werd gesteld van de BelPIU 
zowel op strategisch als op operationeel vlak 
versterkt. Eind 2021 telt het team van de BelPIU 
39 personen, een aantal dat in 2022 nog verder 
zal worden uitgebreid voor de oprichting van het  
“National Travel Targeting Center” (NTTC). 

De huidige Belgische Passagiersinformatie- 
eenheid zal erin worden geïntegreerd naast het 
European Travel Information Authorisation  
System (ETIAS), dat in 2023 uitgerold wordt 
zodat passagiersgegevens nog gerichter kunnen 
worden verwerkt, met bijzondere aandacht voor 
de bescherming van de persoonsgegevens.

Ten slotte benadrukken wij dat de meeste  
luchtvaartmaatschappijen die nog niet zijn aan- 
gesloten op het Belgische systeem op de hoogte 
werden gebracht van de noodzaak om de nodige 
stappen te ondernemen om hun gegevens te 
versturen.  Zodoende werd een eerste stap gezet 
om het werk dat in 2022 zal plaatsvinden af te 
bakenen. 

Gegevensbescherming binnen de BelPIU

BelPIU verzamelt dagelijks in haar applicatie alle 
passagiersgegevens van de luchtvaartmaat- 
schappijen waarmee een samenwerkings- 
overeenkomst bestaat. Dit betekent evenwel niet 
dat de operationele agenten van de BelPIU vrij 
toegang hebben tot die gegevens, integendeel.  

Er zijn drie mogelijkheden om een opzoeking uit  
te voeren in de databank:  

1. Opzoekingen in het verleden:  
het betreft opzoekingen die in het verleden 
worden uitgevoerd (zes maanden behoudens juri- 
dische motivatie) op vraag van een gerechtelijke 
overheid of leidinggevenden van de verschillende 
bevoegde diensten.  De meeste opzoekingen 
in het verleden hebben betrekking op lopende 
gerechtelijke dossiers.

2. Via databanken beheerd door de bevoegde 
diensten (voor “gekende” personen):   
de binnenkomende passagiersgegevens worden 
vergeleken met extracties uit databanken in het 
kader van terrorisme en zware criminaliteit.

3. Via lijsten met criteria (voor de personen  
“die nog niet gekend zijn”): de agenten van de 
BelPIU hebben de wettelijke mogelijkheid om 
bepaalde relevante en kenmerkende criteria te 
bepalen voor verdachte verplaatsingen.  
Die criteria worden opgesteld op basis van  
ontvangen informatie of voorafgaande resultaten 
of evenementen die verband houden met de  
verplaatsingen van misdadigers. Die criteria 
worden op objectieve wijze opgesteld en mogen 
niet discriminerend zijn. Ze moeten bovendien 
ook proportioneel en voldoende restrictief zijn om 
vals positieven te beperken.

Alle gegevens die via het informaticasysteem 
van de BelPIU werden verzameld en die niet 
beantwoorden aan één van de hierboven bes-
chreven processen, kunnen niet door de agenten 
van de BelPIU worden gelezen en verwerkt. 
Binnen de BelPIU werden ook technische en 
organisatorische maatregelen ingevoerd om de 
gegevensbescherming te verzekeren. 
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Expertise- en  
ondersteuningsopdracht
Opleidingen

In het kader van zijn ondersteuningsopdrachten 
organiseert het NCCN een groot aantal 
opleidingen, zowel intern als voor zijn externe 
partners. Dit jaar werden die opleidingen nog op 
hybride wijze, met name tegelijkertijd fysiek als op 
afstand, gegeven om de maatregelen in verband 
met de gezondheidscrisis na te leven. 

De juridische dienst ondersteunt alle andere 
diensten binnen het NCCN bij het correct 
begrijpen en toepassen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
de Europese Unie. Deze moeilijke en complexe 
materie kan aldus sereen behandeld worden in 
alle projecten van het NCCN..

ICMS en BE-Alert gaan verder met het 
opleiden van de actoren inzake crisisbeheer 
in de evoluties van hun respectieve platformen, 
maar ook met het informeren van die actoren over 
de nieuwe ontwikkelingen en evoluties.  
Op die manier kunnen de gebruikers de invoering 
van hun gegevens optimaliseren en zich opnieuw 
richten op de twee tools ook buiten crisisfases. 

Gedurende het hele jaar heeft de 
Communicatiedienst van het NCCN 
opleidingen Werkproces Crisiscommunicatie 
voorzien voor de verantwoordelijken lokale D5. 
De opleidingen waren georganiseerd volgens 
een nieuw simulatieschema gebaseerd op 
oefeningen en op een reële crisissimulatie. De 
opleidingen hadden veel succes en zullen als 
gevolg opnieuw worden georganiseerd in 2022. 
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De dienst Noodplanning werkt met partners 
uit de disciplines, overheidsdiensten en de 
academische wereld samen om de kwaliteit van 
het bestaande opleidingsaanbod te verhogen 
en nieuwe opleidingen te voorzien waar nodig. 
Het NCCN is zo partner binnen het postgraduaat 
Rampenmanagement, de opleiding Dir-CP-Ops 
en sinds kort binnen de nieuwe samenwerking 
van het Certificat inter-universités en gestion 
anticipative et interdisciplinaire des risques et 
des crises. Daarnaast voorzien we opleidingen 

op maat voor alle diensten die van dichtbij of ver 
af betrokken zijn bij het Belgische crisisbeheer, 
om zo de basisprincipes en de structuren van het 
Belgische crisisbeheer bij iedereen bekend te 
maken. Op deze manier hopen we bij te dragen 
aan de verdere professionalisering van de sector.

Oefeningen

In 2021 heeft het NCCN  
verschillende grootschalige oefeningen  
georganiseerd.  Hieronder een overzicht:

# TYPE OEFENING SAMENVATTING

1 Oefening CyCLONe 

Eerste oefening van de EU voor het netwerk CyCLONe  
(Cyber Crises Liaison Organisation Network) dat als schakel fungeert tussen 
technische en politieke niveaus tijdens grootschalige grensoverschrijdende 
cyberincidenten of -crisissen. 

1 Oefening Electriciteit Test van de informatiestroom tussen Elia en het NCCN in geval van crisis. 

15 Oefeningen Minimex Test van de contactgegevens van de Seveso-bedrijven. 

4 nucleaire oefeningen

3 Oefeningen FAREX Ter ondersteuning van de federale diensten van de gouverneur van Limburg. 
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Communicatie
Ondersteuning aan de lokale D5

In 2021 is het NCCN dagelijkse ondersteuning  
blijven leveren aan de lokale verantwoordelijken 
van de discipline 5 (de discipline die zich bezig-
houdt met de communicatie en de informatie aan 
de bevolking), en dit op verschillende manieren. 

1. In de eerste plaats via kosteloze opleidingen 
tijdens dewelke de deelnemers worden onder- 
gedompeld in een reële crisis, en waar zij de basis 
kunnen verwerven van het Werkproces Crisis-
communicatie.  

2. In de tweede plaats via de regelmatige  
creatie van visuals om de crisiscommunicatie 
te ondersteunen, alsook over onderwerpen 
die verband houden met de actualiteit.  Samen 
met de verantwoordelijken D5 van de federale 
diensten van de gouverneurs deelt het NCCN zijn 
planning van de voorziene posts op de sociale 
netwerken. 

3. In de derde plaats via het versturen van een 
newsletter. Dit gebeurde wekelijks tijdens de 
pieken van de COVID-crisis, daarna twee keer per 
maand buiten kritieke crisisfases en tot slot één 
keer per maand in normale tijden. In de newsletter 
staat allerhande informatie om het dagelijks werk 
van de verantwoordelijken D5 te vergemakke- 
lijken (communicatiestrategieën, communicatie-
lijnen voor de woordvoerders, campagnes van 
andere overheden, visuals, inspiratie, getuige-
nissen, enz.).  

 
Deze newsletter focust niet alleen op de materies 
die verband houden met de lopende crisissen. 
Er komen ook andere relevante thema’s aan bod,  
zoals informatie over het alarmeringsplatform 
BE-Alert of over de risicocommunicatie- 
campagnes. 

4.  Tot slot wordt ondersteuning geboden via een 
permanentie die 24u/7d toegankelijk is voor de 
verantwoordelijken van de discipline 5, en via 
regelmatige vergaderingen met de verantwoor-
delijken D5 van de federale diensten van de  
gouverneurs, waarbij relevante informatie 
gedeeld kan worden en de problemen in het veld 
kunnen worden doorgespeeld. 

ICMS

Het nationaal veiligheidsplatform (ICMS) werd 
in 2021 nog veelvuldig gebruikt met de opening 
van 740 incidenten en de overschrijding van de 
grens van 8000 gebruikers. 

In 2021 werd het startschot gegeven voor een 
geautomatiseerd project tot informatie- 
uitwisseling met andere platformen (met name 
LCMS, het equivalent van ICMS in Nederland) om 
dichter bij de noden van verschillende specifieke 
doelgroepen te komen. Op die manier werd de 
toegang tot ICMS opengesteld voor de nood- 
diensten die actief zijn in het maritieme domein, 
de beheerders van Belgische nucleaire parken 
en de gerechtelijke politie. Er werden ter wille van 
hen technische functionaliteiten en aanpassingen 
voorzien. 

ICMS werkt momenteel via werkgroepen en 
gegevensverzameling op het terrein aan de 
ontwikkeling van een nieuw platform, Paragon,  
dat in 2024 zal worden uitgerold. 
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Team D5
Het Team D5 is een ondersteuningsteam in  
crisiscommunicatie met 40 specialisten die zijn 
opgeleid in crisiscommunicatie. Dit team kan  
tussenkomen op verzoek van een gemeente,  
een provincie of zelfs het NCCN om bijstand te 
verlenen tijdens een noodsituatie. Het betreft een 
uniek initiatief in de wereld, actief sinds 2013.  

Tests platform BE-Alert
Er worden meerdere keren per jaar tests van het 
platform BE-Alert georganiseerd. Het kan daarbij 
gaan om kleine tests zodat gemeenten kunnen 
kennismaken met de tool en de functionaliteiten 
ervan kunnen leren beheersen. Maar af en toe 
worden ook meer grootschalige tests georga- 
niseerd. 

Op 7 oktober 2021 werd er een grootschalige 
BE-Alert test georganiseerd. Het NCCN heeft een 
zo groot mogelijk aantal steden en gemeenten 
aangespoord om aan de test deel te nemen om 
zo de capaciteit en de snelheid van het systeem te 
testen in geval van massaal gebruik. Deze test had 
in de eerste plaats tot doel om de bevolking aan te 
moedigen zich te abonneren op BE-Alert en in de 
tweede plaats om de lokale overheden bewust te 
maken van het belang van regelmatige tests.  

De bevolking werd op verschillende manieren 
geïnformeerd over de organisatie van deze test: 

• Voorbereiding van een communicatiedossier 
dat kan worden gebruikt door de lokale  
overheden.  

In 2021 werd het Team D5 meermaals opgeroepen: 

COVID-19

wanneer : gedurende het jaar 2021 
wat : monitoring, strategische ondersteuning 
op vraag van  : NCCN

Brand in Brecht

wanneer : 23 / 04 / 2021 
wat : monitoring, DIR Info ter plaatse 
op vraag van : de Federale diensten van de 
Gouverneurs

Overstromingen

wanneer: juli - zomer 2021 
wat : monitoring, strat. steun en redactie 
op vraag van : de Federale diensten van de 
Gouverneurs
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• Aankondigingen van de test via de sociale 
media en de pers.  

• Mededeling van de resultaten van de test  
via de sociale media en de pers.  

Seveso-campagne

Om de vijf jaar moet het NCCN aan de wettelijke 
verplichting voldoen om te communiceren over 
het risico dat gepaard gaat met de Sevesobed-
rijven, met name bedrijven die gevaarlijke stoffen 
produceren, verwerken, behandelen of opslaan 
(bijvoorbeeld raffinaderijen, petrochemische 
ondernemingen, chemische fabrieken, aardolie-
depots of opslagplaatsen voor explosieve  
stoffen). 

Zo kwam er dit jaar een campagne tot stand om 
de burgers die in de buurt van een Sevesobedrijf 
wonen te informeren en om hen te sensibiliseren 
voor het gebruik van het alarmeringsplatform 
BE-Alert. 

Deze campagne, waarvoor zowel werd ingezet 
op de sociale netwerken als op de website en de 
lokale kranten, was een groot succes.   
De gemeenten kregen een digitale commu- 
nicatiekit aangeboden om de campagne een  
persoonlijke toets te kunnen geven met het oog 
op lokale verspreiding.

Inclusieve communicatie

In 2021 heeft het NCCN deelgenomen aan een 
onderzoeksproject met het oog op het ont- 
wikkelen van een inclusievere crisiscommunicatie 
in België (met name rond COVID-19).  Het project 
werd uitgevoerd door een onderzoeksconsortium 
van wetenschappers van de UAntwerpen, KU 
Leuven, UCLouvain en Thomas More Hoge- 
school, in samenwerking met het NCCN en Atlas 
Integratie & Inburgering Antwerpen.

Het project had tot doel een doeltreffende  
strategie voor inclusieve crisiscommunicatie te 
ontwikkelen, zowel online als offline, die rekening 
houdt met de (meer)talige en socioculturele  
diversiteit en graad van geletterdheid van de  
Belgische bevolking. De nadruk werd gelegd op 
de uitwerking van strategieën die beogen om 
taalbarrières, cognitieve barrières, culturele  
barrières en sensoriële barrières weg te werken 
in de communicatie van de overheden. Dit, zowel 
wat de vorm van de boodschap betreft alsook 
de verspreidingskanalen en de toegankelijkheid 
ervan.  De resultaten van het project kunnen  
geraadpleegd worden op :  Naar een inclusief 
crisiscommunicatiebeleid. 

Het NCCN verbindt zich ertoe aan de slag te 
gaan met de resultaten van dit project alsook met 
de ervaringen uit de Covid- crisis om gerichtere 
procedures en materiaal te ontwikkelen, en zo 
te blijven evolueren naar een steeds inclusiever 
crisiscommunicatiebeleid.  

Een initiatief van de federale overheid

Kom alles te weten over de juiste reflexen
en hoe je verwittigd wordt op 

www.seveso.be

Weet jij wat te doen bij een chemisch 
of industrieel ongeval? 

BE-ALERT – rookontwikkeling bij
sevesobedrijf.  Sluit deuren en ramen
en zet de ventilatie af.
Meer info: www.seveso.be
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Cijfers van onze verschillende communicatieplatformen

 
           
                  
                 64.043 volgers

In 2021 kende de Facebook-pagina van het  
NCCN een mooie stijging van het aantal  
abonnees. Terwijl onze pagina in januari 60.582 
abonnees telde, telden we er eind december 2021 
meer dan 64.043! Dat is een stijging van 5,7% of 
3461 abonnees.  
 
 
 
                

198.238 volgers

Wat het sociale netwerk Twitter betreft, stellen wij 
een heel andere tendens vast. Begin 2021 lag het 
aantal volgers in de buurt van de 200.000, maar 
in mei 2021 hebben we een sterke onverwachte 
daling vastgesteld.  Sindsdien evolueert het aantal 
nieuwe abonnees weer in de goede richting.  
We eindigen het jaar 2021 met 198.238 volgers.  
In totaal hadden we in 2021 dus 1017 volgers 
minder dan in 2020.

           
 
                   3689 volgers

Wat LinkedIn betreft, stellen wij eveneens een 
mooie stijging vast in 2021. We hebben namelijk 
554 extra volgers bijgekregen, dat is een stijging 
van bijna 18%. Eind december 2021 telde onze 
LinkedIn-pagina meer dan 3689 volgers. 
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Webcare
 

Na 2020 lijkt het jaar 2021 ook in het teken van 
het coronavirus te staan. Dat valt met name op bij 
het lezen van de statistieken van onze webcare. 
Vooral in januari en in mei hebben we duidelijk 
meer berichten gekregen dan de andere maan-
den van 2021, respectievelijk 2557 en 2414 
berichten. In september was het het minst druk, 
met “maar” 274 berichten. In de maand juli  
verscheen er een groot aantal berichten op 
sociale media, waarschijnlijk door de over- 
stromingen.  Op onze berichten kwamen heel  
wat reacties van burgers die hun solidariteit  
betuigden via de sociale netwerken. 

Op de grafiek geven de blauwe staven het aantal 
berichten of commentaren weer die wij hebben 
ontvangen op onze sociale netwerken.  De rode 
staven geven het aantal antwoorden weer die 
werden verstuurd.  Er lijkt een groot verschil op te 
zitten, maar dat wordt verklaard door het feit dat 
er op heel wat berichten via sociale media geen 
antwoord moet worden gegeven.  

Heel vaak gaat het over commentaren op onze 
artikels en betreft het dus niet onmiddellijk een 
vraag.  Bovendien gebeurt het dat bepaalde  
personen eenzelfde vraag in verschillende 
berichten sturen. Dat is daarentegen niet het geval 
met de e-mails. Daar is er een veel kleiner verschil 

tussen het aantal binnenkomende mails en het 
aantal antwoorden. De vragen die een antwoord 
vereisen, komen vaak toe via e-mail en de meeste 
mensen sturen al hun vragen onmiddellijk in één 
enkel bericht.  

 
Website : www.crisiscentrum.be

In 2021 hebben ook heel wat burgers onze 
website geraadpleegd. We hadden de meeste 
bezoekers in januari en in maart, met respect- 
ievelijk 185.709 en 153.643 bezoekers. De meeste 
van die pieken kunnen verklaard worden door één 
of meerdere overlegcomités in die maanden.  
In maart werd bijvoorbeeld een vervroegd over-
legcomité georganiseerd om de maatregelen 
rond COVID-19 te verstrengen. 

De zomermaanden vormen over het algemeen 
een rustige periode, maar in juli werd ons land 
getroffen door zware overstromingen.  Vanaf 
de tweede helft van juli hebben wij dan plots een 
sterke stijging vastgesteld van het verkeer op 
onze website. Veel burgers waren immers op zoek 
naar officiële informatie. 

In augustus 2021 lanceerde het NCCN zijn 
nieuwe website, wat eveneens kan worden vast-
gesteld in de statistieken. Rond 12 augustus, het 
moment van de lancering, was er een kleine piek.

Vragen via sociale media Vragen via e-mail
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Later in de maand was er een overlegcomité, wat 
leidde tot een nieuwe grote piek. De grafiek lijkt 
een dalende trend te vertonen, maar een berek-
ening van het gemiddelde aantal bezoekers op de 
website per maand, duidt op 94.334 gemiddelde 
bezoekers. Dit zeer mooie gemiddelde betekent 
dat de burgers vlot hun weg vinden naar onze 
website.  

Website :  www.be-alert.be

Wat onze website BE-Alert betreft, kunnen we 
eveneens mooie cijfers voorleggen met een 
gemiddelde van 29.147 bezoekers per maand. 
Er dient te worden opgemerkt dat in de maand 
oktober dit gemiddelde aanzienlijk is gestegen. 
Begin oktober werd immers een nationale test 
van BE-Alert uitgevoerd.  Dit evenement heeft de 
aandacht van de pers gewekt en heeft een groot 
aantal bezoekers getrokken op de site www.
be-alert.be, namelijk 86.000 bezoekers op één 
dag en 131.011 voor de hele maand oktober.  
De maand oktober buiten beschouwing gelaten, 
komen we nog op een gemiddelde van 19.887 
bezoekers per maand, wat een vrij hoog cijfer blijft. 

We stellen deze tendens ook vast in het aantal 
inschrijvingen op BE-Alert.  In 2021 hebben we 
meer dan 91.000 nieuwe inschrijvingen  
geregistreerd. In augustus was er een kleine 
piek met 5000 extra inschrijvingen als reactie op 
de herdenking van de storm tijdens Pukkelpop 
2011.  In oktober werd een grote piek van 26.000 
nieuwe inschrijvingen geregistreerd naar aan- 
leiding van de grote nationale test van BE-Alert. 

De grafiek toont een plotse forse daling aan het 
begin van de maand februari. Tijdens die week 
heeft het team van BE-Alert de databank op- 
geschoond zodat de oude profielen van het proef-
project werden opgenomen in de huidige data-
bank. De personen die zich op dat moment niet 
opnieuw hadden ingeschreven, werden verwij-
derd uit de databank, vandaar de plotse daling. 

Het jaar 2021 werd afgerond met 964.000 
inschrijvingen. 

Bezoekers op de website NCCN

Bezoekers op de website BE-Alert
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De doelstelling van de dienst Noodplanning is ambitieus: in de chaos 
van een nationale crisis zo snel en efficiënt mogelijk zorgen voor een 
gecoördineerde respons van de betrokken overheden en departementen 
om zo orde in de chaos te scheppen. 

Deze doelstelling zet zich om in verschillende 
taken, o.a. het opstellen van een wettelijk kader 
voor een optimale noodplanning en crisisbeheer, 
het uitwerken en operationaliseren van een ‘all 
risks’ nationaal noodplan en verschillende   
bijzondere noodplannen, partners en lokale 
overheden ondersteunen in hun opdrachten 
rond noodplanning (tools, oefeningen, hulp bij het 
opstellen van noodplannen) en methodologische 
en operationele ondersteuning bieden in een 
noodsituatie aan de partners die betrokken zijn   
bij  het crisisbeheer.

Ondersteuning bij het opstellen van 
noodplannen

In 2020 werd een noodplaneditor toegevoegd 
aan het nationaal veiligheidsportaal ICMS.  

Deze editor is een geïntegreerde tool 
waarmee lokale overheden hun nood- en 
interventieplannen uniform kunnen uitwerken, in 
overeenstemming met het kader van het koninklijk 
besluit van 22 mei 2019. Dit is het KB betreffende 
de noodplanning en het beheer van noodsituaties 
op het gemeentelijk en provinciaal niveau 
en betreffende de rol van de burgemeesters 
en de provinciegouverneurs in geval van 
crisisgebeurtenissen en -situaties die coördinatie 
of beheer op nationaal niveau vereisen. 

In 2021 heeft het NCCN twee gidsen 
gepubliceerd voor een vlotter gebruik van deze 
editor.  De eerste gids betreft de oprichting van 
een ANIP (algemeen nood- en interventieplan) en 
de tweede de oprichting van een BNIP (bijzonder 
nood- en interventieplan). 

Noodplanning

In 2020 werd een noodplaneditor 
toegevoegd aan het nationaal  

veiligheidsportaal ICMS. 

In 2021 heeft het Nationaal  
Crisiscentrum twee gidsen  

gepubliceerd voor een vlotter  
gebruik van deze editor.
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Seveso-evaluatie

Ieder jaar heeft het NCCN de wettelijke 
verplichting om de veiligheidsrapporten te 
evalueren van de samenwerkingsakkoorden met 
de Seveso-hogedrempelondernemingen.  
Dit jaar werden 51 rapporten geëvalueerd . 

Socio-economische impactanalyse in 
geval van een nucleaire noodsituatie

In 2019 heeft het NCCN de firma Deloitte belast 
met het uitvoeren van een socio-economische 
kwetsbaarheidsanalyse. Deze analyse richt 
zich op de mogelijke impact voor verschillende 
sectoren en departementen in geval van een 
nucleaire noodsituatie, en op de uitvoering van 
beschermingsmaatregelen voor de bevolking 
enerzijds en voor de voedselketen anderzijds. 

De resultaten van deze analyse hebben als doel 
het operationaliseringsproces te verrijken en bij te 
dragen tot het verhogen van de doeltreffendheid 
van de crisisbeheerprocessen. Er werden  
11 geformuleerde aanbevelingen geanalyseerd 
om te komen tot de opstelling van een eindverslag 
in 2021. 

Aanpassing van de noodplannen voor  
de nucleaire sites van klasse 1

Naar aanleiding van de herziening van het nucleair 
noodplan van 2003 in het nucleair en radiologisch 
noodplan voor het Belgische grondgebied  
(KB 1 maart 2018) moesten verschillende aan-
passingen gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld over 
het uitbreiden van de noodplanningszones voor 
de nucleaire sites van klasse 1, maar ook over het 
aanpassen van de noodplannen op een “zonaal” 
niveau (per site) eerder dan provinciaal.  

Voor zover verschillende provincies betrokken 
zijn, neemt het NCCN een coördinerende rol op in 
dit project dat tot midden 2022 wordt voortgezet.

Opstelling van een inventaris van de  
nationale CBRNe-capaciteiten

Het CBRNe-expertisecentrum voert momenteel 
een inventaris uit van de middelen inzake mater-
ieel en personeel in termen van CBRNe-risico’s in 
België. Deze inventaris maakt het mogelijk om de 
behoeften in kaart te brengen. Dit is met het oog 
op het verbeteren van de doeltreffendheid van 
de diensten en instellingen die te maken hebben 
met een CBRNe-incident, en om te anticiperen op 
het beheer van een dergelijk incident. Een eerste 
analysefase kon reeds worden uitgevoerd in 2021 
en het project wordt in 2022 voortgezet. 

Afronding van de procedure  
“verdachte voorwerpen”

De procedure “verdachte voorwerpen” verwijst 
naar de procedure voor het beheer en de behan-
deling van een voorwerp waarvan de oorsprong 
niet gekend is of niet duidelijk is (niet snel traceer-
baar), en waarvoor een vermoeden van misdadig 
opzet bestaat.  De beoogde voorwerpen zouden 
al dan niet gecombineerde chemische, biolo-
gische, radioactieve (al dan niet verbonden aan 
een nucleaire installatie) of explosieve (CBRNe) 
stoffen kunnen bevatten.  Zij kunnen dus schade-
lijk zijn voor de gezondheid van de bevolking en 
intervenanten die in contact kunnen komen met 
het voorwerp of de inhoud ervan, of getroffen kun-
nen worden door het gooien of verspreiden ervan.  

Deze procedure beoogt toelichting te geven bij 
de rollen, bevoegdheden en interacties van de 
actoren die een rol hebben bij het behandelen van 
de verdachte voorwerpen, en beschrijft op gene- 
rieke wijze de verschillende fases van het beheer. 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de 
procedure die zou moeten resulteren in de uit-
werking van een tool of van een opleiding in 2022.  



21

Kritieke infrastructuren  
en risicoanalyse 

10de verjaardag van de wet op de  
kritieke infrastructuren

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van 
de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging 
en de bescherming van de kritieke infrastruc-
turen, bedankte het NCCN de partners (de sec-
torale overheden, de inlichtingendiensten, het 
OCAD, enz.) die bijdragen tot de beveiliging en de 
bescherming van de kritieke infrastructuren via 
een specifieke communicatie. Het NCCN maakte 
eveneens van de gelegenheid gebruik om het 
grote publiek hieromtrent te sensibiliseren via 
publicaties op de sociale netwerken en op onze 
website.

Voorstel tot Richtlijn betreffende de 
veerkracht van kritieke entiteiten  

In 2021 heeft het NCCN gewerkt aan een voorstel 
tot Richtlijn betreffende de veerkracht van kritieke 
entiteiten aansluitend bij de cyberveiligheidsstrat-
egie van de Europese Unie en in samenhang 
met de NIS2- en DORA-Richtlijnen. Dit voorstel 
beoogt de Richtlijn Europese Kritieke Infrastruc-
turen van 2008 te vervangen en zal in nationaal 
recht worden omgezet.

Het NCCN heeft België vertegenwoordigd tijdens 
de onderhandelingen van de CER-richtlijn. Op het 
Europese niveau werd de richtlijn aan de onder-
handelingstafel besproken tussen de Europese 
Commissie en de verschillende lidstaten met als 
resultaat een compromistekst aan het einde van 
2021. 
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Vervolgens werden de onderhandelingen  
verdergezet op het niveau van de Raad in 2022. 
Op het nationale niveau verzamelde het NCCN 
input van de partnerdiensten en vertaalde dit 
naar een gevalideerde Belgische positie die werd 
verdedigd aan de Europese onderhandeling-
stafel. Er werden periodieke informatiesessies 
gegeven over de richtlijn aan de sectorale over-
heden en partnerdiensten.

Coördinatie van het nationale beleid

Het NCCN coördineert, op grond van de wet 
betreffende de kritieke infrastructuren, het natio-
nale beleid inzake beveiliging en bescherming 
van kritieke infrastructuren en de identificatie van 
de aanbieders van essentiële diensten. Deze 
opdracht houdt verband met verschillende  
specifieke terug-kerende dossiers. 

Identificatie van kritieke infrastructuren en 
aanbieders van essentiële diensten  

Het NCCN ondersteunt de sectorale overheden 
bij de identificatie van de kritieke infrastructuren 
en in samenwerking met het Center for Cyber- 
security Belgium (CCB) aanbieders van essen-
tiële diensten op nationaal vlak. Het coördineert 
en ondersteunt eveneens de sectorale over-
heden bij een bepaald aantal van hun taken, door 
deel te nemen aan regelmatige vergaderingen, 
door adviezen te geven over de identificatie van 
de kritieke infrastructuren en de aanbieders van 
essentiële diensten, door de internationale  
relaties te faciliteren en door gegevens te  
verstrekken voor de evaluatie van de dreigingen.     

In dat kader is het NCCN het nationaal contact-
punt met de Europese Commissie, en brengt het 
eveneens een internationale samenwerking tot 
stand met de andere lidstaten van de EU. 

Samenwerking met het OCAD met  
betrekking tot de strategische evaluaties  
van de dreigingen  

De identificatie van de kritieke infrastructuren 
vereist een samenwerking met het OCAD, met 
name om elke vijf jaar een strategische her- 
evaluatie van de dreigingen voor de kritieke  
sectoren uit te voeren. Die analyses van de 
dreigingen worden door de exploitanten van een 
kritieke infrastructuur aangewend om hun bevei- 
ligingsplan uit te werken en beveiligingsmaat- 
regelen te nemen. 

In 2021 werden verschillende nieuwe aanvragen 
voorgelegd door het NCCN en werden verschil-
lende vergaderingen georganiseerd om onder-
steuning te bieden bij het opstellen van strate-
gische evaluaties van de dreigingen. Bovendien 
werden er verschillende analyses overgezonden 
naar de sectorale overheden die ze op hun beurt 
doorstuurden naar de exploitanten van kritieke 
infrastructuren. 

Naast de samenwerking met het OCAD, werkt  
het NCCN ook samen met de politiediensten voor 
het opzetten van een politieloket. Dit wil zeggen 
dat er een contactpersoon wordt aangeduid voor 
de kritieke infrastructuur bij de bevoegde politie-
diensten.   
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Follow-up van het absenteïsme in de kritieke 
infrastructuren

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie staat 
het NCCN in voor de follow-up van de werking van 
de infrastructuren die in België als kritiek worden 
aangeduid, en van de aanbieders van essentiële 
diensten uit de sector drinkwater. Die opvolging 
gebeurt aan de hand van een vragenlijst  
betreffende het absenteïsme, verstuurd via iedere 
sectorale overheid. Het doel is te kunnen bepalen 
in welke mate de levering van de diensten die door 
de kritieke infrastructuren worden verstrekt door 
deze bijzondere context kan worden getroffen. 

Sensibilisering/informatie van de sectorale 
overheden over de verticale 5G-netwerken

Net als in 2020 nam het NCCN actief deel aan de 
verschillende interministeriële consultaties in het 
kader van de uitwerking van de wetgeving over de 
invoering en de toepassing van de 5G-technolo-
gie in ons land.  

In 2021 nam het NCCN, met ondersteuning van 
het Belgisch Instituut voor postdiensten en tele-
communicatie (BIPT), het initiatief om contact op 
te nemen met de sectorale overheden om hen te 
sensibiliseren en informatie uit te wisselen over de 
zogenaamde verticale actoren die een privé-5G-
netwerk kunnen ontwikkelen en exploiteren. 

Hybride dreigingen

Het NCCN is voorzitter van het interdeparte-
mentale platform belast met het uitwerken van 
de nationale strategie voor de bestrijding van 
hybride dreigingen.  Deze groep evalueert en 
bepaalt welke potentiële acties kunnen worden 
ondernomen wat betreft desinformatie, cyber, 
economische interferenties en gewelddadige 
en extremistische acties. Dit om de bestrijdings-
capaciteiten van onze land ten aanzien van dit 
bijzonder type dreiging te verbeteren.  Dat betreft 
zowel strategische en procedurele aspecten als 
meer concrete vragen.   

In die context is België in 2021 lid geworden van 
het Center of Expertise (CoE) hybride, en kan 
het dus de resultaten en de kennis voortgebracht 
door het CoE hybride aanwenden om het  
nationale beleid te ontwikkelen.    

Eén van de prioritaire pijlers in de strijd tegen 
de hybride dreigingen is desinformatie. In april 
2021 werd daarom een interdepartementale 
task force opgericht, genaamd ATFIO (Agile 
Task Force Information Operations). Onder 
leiding van ADIV neemt het NCCN, samen met 
de andere partnerdiensten vertegenwoordigd 
in het Platform Hybride Dreigingen, deel aan de 
werkzaamheden en vergaderingen van deze 
taskforce.

Het spreekt voor zich dat de COVID-19-crisis 
vruchtbaar terrein is voor desinformatie.  Hierdoor 
heeft het NCCN een beroep kunnen doen op zijn 
partners en op het Rapid Alert System om de ten-
densen in termen van desinformatie in ons land 
te evalueren en er toezicht op te houden.  Deze 
coördinatieoefening werd zelfs versterkt aan het 
begin van de vaccinatiecampagne. 
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Klimaat

Overeenkomstig met de beleidsverklaring van de 
minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlin-
den, streeft het NCCN ernaar via zijn programma  
Safety and Security of Climate Change Impacts 
de klimaatgerelateerde waarschijnlijkheden en 
potentiële impacten van de risico’s op de goede 
werking van de essentiële diensten zo precies 
mogelijk in cijfers te vertalen.  

Het programma heeft als doel onze samenleving 
veerkrachtig te maken voor klimaatverandering, 
specifiek in het licht van de verlening van essen-
tiële diensten. De ambitie is om de vitale sectoren 
bewust te maken van hun kwetsbaarheid ten 
aanzien van de klimaatgerelateerde risico’s en hen 
aan te moedigen om specifieke maatregelen in 
kaart te brengen en te nemen om hun veerkracht 
te vergroten. 

In 2021 organiseerde het NCCN reeds enkele 
verkennende consultaties hierover met de sec-
torale overheden. 

Screening van buitenlandse investeringen

Sinds 11 oktober 2020 is bij reglement een samen-
werkingsmechanisme van kracht met het oog op 
het screenen van de buitenlandse investeringen in 
de lidstaten van de EU.  

De berichten voor buitenlandse investeringen 
worden via de FOD Economie overgezonden 
naar de partnerdiensten, waaronder het NCCN, 
om na te gaan of de investering een impact heeft 
op de nationale veiligheid of de openbare orde.  
Het NCCN richt zijn aandacht op een eventueel 
verband tussen de buitenlandse investeringen 
en België, en meer bepaald op het niveau van de 
vitale sectoren en/of de Europese of nationale 
kritieke infrastructuren. 

In 2021 werden meer dan 500 berichten,  
afkomstig uit verschillende landen en uit een 
brede waaier aan sectoren, ontvangen en 
bestudeerd. 
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Opdracht van internationale 
samenwerking
Het NCCN werkt al verschillende jaren aan een reeks projecten om zijn 
impact op het internationaal en multilateraal vlak te verstevigen.

SENDAI Framework
 
In het kader van het SENDAI-project werd 
het NCCN aangeduid als «Technical Focal 
Point» voor België. Het SENDAI-project, wat 
in 2015 door de VN onder de koepel van het 
UNDRR (United Nations Office for Disaster 
Risk Reduction) werd opgestart, zet in op 
rampenrisicovermindering via een internationaal 
programma dat tot in 2030 zou moeten lopen. 

Dit programma is gebaseerd op 7 globale 
doelstellingen: 

1. De wereldwijde sterfte door rampen  
  substantieel verlagen. 

2.  Het aantal slachtoffers van rampen wereldwijd   
   verminderen. 

3.  De directe economische verliezen in relatie tot      
   het BBP als gevolg van rampen verlagen. 

4.  Schade aan kritieke infrastructuur door rampen  
   reduceren.  

5.  Zorgen dat meer landen nationale en lokale  
  strategieën voor rampenrisicovermindering  
  ontwikkelen. 

6.  De internationale samenwerking met  
  ontwikkelingslanden aanzienlijk verbeteren. 

7. De beschikbaarheid van en toegang tot Early  
 Warning Systems verhogen.  

Het doel van dit project is dus vooral om de 
weerbaarheid van landen en hun maatschappij te 
verhogen door in te zetten op de ontwikkeling

 van strategieën voor rampenrisicovermindering 
en meer in te zetten op internationale 
samenwerking. Door best practices en lessons 
learned tussen landen uit te wisselen kunnen 
de enorme gevolgen van rampen (zoals 
het aantal doden, getroffenen, economisch 
verlies, financiële impact of schade aan kritieke 
infrastructuren) beperkt worden. 

Dit project zal in 2022 verder uitgewerkt worden 
het NCCN, met name via de ontwikkeling van een 
Belgisch nationaal platform, waar de Belgische 
evolutie met betrekking tot deze 7 doelstellingen 
in kaart wordt gebracht en de nodige conclusies 
worden genomen om de Belgische maat- 
schappij meer weerbaar (resilient) te maken. 
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COP26

Het NCCN nam ook deel aan de COP26, wat 
een enorme meerwaarde was op verschillende 
vlakken. 

In de eerste plaats kreeg het NCCN zo de kans 
om zich op de kaart te zetten als expertisecen-
trum, en om zowel de algemene werking van het 
NCCN alsook zijn klimaatgerelateerde projecten 
(impactprogramma van de klimaatverandering, 
deelname aan de uitwerking van het Nationaal 
Adaptatieplan, crisisbeheer bij overstromingen  
of droogtes, enz.) toe te lichten. 

Daarnaast bood de klimaatconferentie ook de 
opportuniteit om bij te leren over organisaties en 
projecten die werken rond weerbaarheid (resil-
ience), risico identificatie, risicomanagement en 
risicoadaptatie. 

Bovendien liet deze missie ook toe om meer 
inzicht te krijgen in de werking van partners op 
nationaal en internationaal niveau die werken 
rond de klimaatthematiek. Dit kan op langere  
termijn ook mogelijkheden creëren voor poten-
tiële samenwerking in andere dossiers.
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Netwerk van Directeuren-Generaal  
van de Europese crisiscentra 

In 2019 nam de directeur-generaal van het 
Belgisch Nationaal Crisiscentrum, met de steun 
van het Secretariaat-Generaal van de Benelux 
en de Benelux-landen, het initiatief om een 
netwerk van directeuren-generaal van Europese 
crisiscentra op te richten. 

Het doel van dit netwerk is om deskundigheid en 
ervaringen uit te wisselen en gemeenschap- 
pelijke uitdagingen op een gecoördineerde 
manier aan te pakken, met oog op de uitdagingen 
waarmee het Europese continent geconfron-
teerd wordt.

In de loop van 2021 is dit netwerk verschillende 
keren bijeengekomen. De eerste keer virtueel 
op 10 juni 2021 om samen de uitdaging 
inzake de toekomst van crisisbeheer in de 
EU aan te pakken. Vervolgens fysiek, op 
14 september 2021, toen 20 landen een 
samenwerkingsprotocol ondertekenden in 
aanwezigheid van de minister van Binnenlandse 
Zaken, mevrouw Annelies Verlinden. 

 
De ondertekening van dit protocol onderstreept 
de steun van de verschillende landen voor het 
Belgische initiatief om een Europees netwerk op 
te starten, alsook hun bereidheid tot een nauwere 
samenwerking tussen de nationale overheden 
voor crisisbeheer. 

Op 26 november 2021 is het netwerk, op initiatief 
van het Estse National Situation Centre en met 
de ruime steun van het NCCN als permanent 
secretariaat van het netwerk, opnieuw bijeen-
gekomen. Tijdens deze werkvergadering werden 
de lessen die uit het beheer van de COVID-
19-crisis zijn getrokken grondig besproken. In 
september 2020 had het netwerk al een eerste 
evaluatie georganiseerd na de eerste golf van 
COVID-19. 

Deze tweede werkvergadering in november 
2021 had tot doel lessen te trekken uit de gehele 
COVID-19-crisis.In 2022 blijft het NCCN uiteraard 
het permanente secretariaat van het netwerk van 
directeuren-generaal van Europese crisiscentra 
en zal het, in samenwerking met de verschillende 
Europese landen, dit netwerk blijven mobiliseren 
om de horizontale en internationale crisis-
voorbereiding en het crisisbeheer te versterken.



28Opdracht van internationale samenwerking  |  

Voorstel voor de toekomst van  
het crisisbeheer in de EU 

Men kan alleen maar vaststellen dat de 
crisissen waarmee onze maatschappij 
wordt geconfronteerd steeds meer grens-
overschrijdend en transsectoraal van aard zijn. 
Het is dus van het grootste belang om zich te 
buigen over de toekomst van het crisisbeheer in 
Europa en binnen de Europese Unie.

In 2021 werkte het NCCN aan een voorstel voor 
de toekomst van het crisisbeheer binnen de 
EU. Dit voorstel werd voorgelegd aan de leden 
van het netwerk van de DG van de Europese 
crisiscentra, om zo een kern van lidstaten tot 
stand te brengen die net als België willen komen 
tot de oprichting van een werkgroep voor 
horizontaal crisisbeheer binnen de Raad van  
de EU.

Tegelijkertijd heeft het Sloveens voorzitterschap 
van de Raad een tijdelijke werkgroep opgericht 
rond de verbetering van de voorbereiding, de 
reactiecapaciteit en de veerkracht ten aanzien 
van toekomstige crisissen.

In 2022 zal het NCCN verder werken aan 
de oprichting van deze werkgroep voor 
horizontaal crisisbeheer om voort te bouwen 
aan een Europese Unie die werkt rond de 
hele risicocyclus en beter is voorbereid op het 
uitbreken van een crisis.

Het NCCN onderhoudt bovendien goede 
contacten met andere internationale structuren 
zoals onder andere de OVSE (Organisatie 
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), 
waardoor we pertinente informatie omtrent 
verschillende thema’s konden vergaren en deel 
konden nemen aan interessante bijeenkomsten 
van het Security Committee.

Daarnaast verzorgde het NCCN ook de 
Belgische participatie aan de EUR-OPA 
major Hazards Agreement, een platform 
voor samenwerking op het gebied van grote 
natuurrampen en technologische rampen van  
de Raad van Europa.

Bullseye project : a harmonised response 
to chemical and biological terrorism 

Bullseye is een project gefinancierd door 
Europa en gecoördineerd door het NCCN 
dat eerstehulpverleners wil voorbereiden op 
terroristische aanslagen waarbij chemische 
en biologische middelen worden gebruikt.  
Tevens tracht het project de trainings- en 
certificeringsfaciliteiten van detectiehonden 
verder uit te breiden.

Hulpdiensten die zich naar de plaats van een 
terroristische aanslag begeven, hebben immers 
nood aan duidelijke procedures. Vaak is het nog 
niet meteen duidelijk of het om een chemische, 
biologische, radiologische of nucleaire (CBRNe) 
aanslag gaat. Het Bullseye-project heeft tot 
doel een referentiekader op te stellen waarin 
de procedures voor verschillende soorten 
eerstehulpverleners worden samengebracht.  
Op die manier kunnen de verschillende Europese 
landen profiteren van een duidelijk, relevant en 
gecontroleerd kader in geval van een CBRN-
aanslag.
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Tot de verzamelterm eerstehulpverleners 
behoren veel verschillende partijen of 
disciplines, zoals niet-gespecialiseerde politie, 
medische nooddiensten, brandweer en 
civiele bescherming, gespecialiseerde politie, 
leger/defensie, DVI/forensisch onderzoek en 
laboratoria. 
 
In de loop van 2021 zijn, door middel van diverse 
workshops en raadplegingen, de procedures 
voor eerstehulpverleners opgesteld en 
verbeterd. In 2022 zullen deze procedures, in 
het verlengde van het project, worden getest 
door middel van meerdere oefeningen met de 
verschillende Europese partners. 

Het Bullseye-project werkt ook aan een train-the-
trainers toolkit. Op die manier zullen de Europese 
landen van dit instrument gebruik kunnen maken 
om hun diensten de verschillende ontwikkelde 
procedures bij te brengen.

In 2021 werden deze procedures getest tijdens 
een internationale NAVO-oefening.

 

Oprichting van een netwerk binnen 
Belgische ambassades

In 2021 werd het netwerk van contactpersonen 
voor crisisbeheer binnen de ambassades in 
België verder uitgebouwd. Momenteel heeft 
het NCCN contactpersonen binnen zo’n 60 
ambassades in België.  
 
Het doel van dit netwerk is in de eerste plaats 
vooral om veiligheidsgerelateerde onderwerpen 
te bespreken die bijvoorbeeld gelinkt zijn aan 
onder andere internationale evenementen of 
bezoeken van internationale VIPs. Daarnaast 
faciliteert dit netwerk ook de ontwikkeling van 
internationale contacten en bevordert het 
internationale samenwerking.

Via dit netwerk vonden verschillende meetings 
tussen het NCCN en de ambassades plaats  
waarop de activiteiten van het Crisiscentrum 
werden gepresenteerd en een aantal actuele 
vraagstukken werden besproken. Zo bezochten 
op 12 oktober 2021 meer dan 20 consuls en 
consulaire medewerkers van 17 Europese landen, 
zowel EU als niet-EU landen, het NCCN. 
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Dit bezoek werd georganiseerd in samenwerking 
met de Sloveense ambassade in het kader van 
hun Voorzitterschap van de Raad van de EU.

Verder leverde het NCCN input aan de minister 
voor al haar bilaterale ontmoetingen met  
ambassadeurs en ministers verantwoordelijk  
voor crisisbeheer. 

Voorzitterschap van de Benelux Unie

In 2021 was België voorzitter van de Benelux  
Unie. Tijdens zijn voorzitterschap heeft België  
verschillende zeer belangrijke aspecten op 
de agenda geplaatst en in het jaarplan van de 
Benelux Unie geïmplementeerd, waaronder de 
grensoverschrijdende begeleiding van VIPs, het 
versterken van de operationele samenwerking 
tussen de eenheden van de Benelux die verant-
woordelijk zijn voor het inzamelen en beheren van 
persoonsgegevens van passagiers en het ver- 
sterken van de grensoverschrijdende samen- 
werking van de crisispartners. 

Het NCCN ontwikkelde tijdens het Belgisch voor-
zitterschap een standaardprocedure die sinds-
dien wordt gebruikt bij iedere communicatietest 
tussen de crisiscentra van de de Benelux. 

Bijgevolg werd er ook ingezet op het verder  
uitbouwen van het DG-Netwerk, het bijwerken 
van het Benelux-overzicht van contactpersonen 
voor crisisbeheer en noodplanning en het  
uitvoeren van communicatietests tussen de  
crisiscentra. 

Zo vonden verschillende virtuele meetings plaats 
met onze Nederlandse tegenhangers om te  
bekijken of er in geval van een incident met 
grensoverschrijdende gevolgen het Belgische 
platform ICMS en het Nederlandse platform 
LCMS informatie met elkaar kunnen uitwisselen.

Naar goede gewoonte werden er ook in 2021 
succesvol communicatietesten uitgevoerd met 
de crisiscentra uit Nederland, Luxemburg en de 
Duitse Länder Noordrijn-Westfalen, om na te gaan 
of elk communicatiekanaal tussen de crisiscentra 
nog steeds optimaal functioneert.

Shotpros project

Het CBRNe-expertisecentrum van het NCCN 
werkt mee aan het SHOTPROS-project, ontstaan 
binnen het Horizon2020-programma van de 
Europese Commissie. Dit project bestudeert de 
invloed van menselijke, psychologische en con-
textuele factoren op het besluitvormingsproces.  
Daarnaast richt het zich ook op de handelingen 
van eerstelijnshulpverleners in situaties met hoge 
stress.

Het doel van dit project is de opleiding van politie 
te verbeteren om de eerstelijnsinterventies te  
optimaliseren.
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Samenwerking met de Federal  
Emergency Management Agency

 
In november 2021 bracht de Directeur-Generaal 
van het NCCN als deel van de Belgische delegatie 
samen met onder andere de Minister van Binnen-
landse Zaken, Annelies Verlinden, bezoek aan het 
Amerikaanse Federal Emergency Management 
Agency (FEMA). Dit is onze Amerikaanse homo- 
loge instantie. 

Tijdens het bezoek vonden onder andere ver-
schillende expertenvergaderingen plaats over de 
diverse aspecten van crisisbeheer. Net zoals het 
NCCN is FEMA verantwoordelijk voor het crisis-
beheer van alle grootschalige noodsituaties, zoals 
terrorisme, overstromingen en de coronacrisis. 

Naar aanleiding van dat werkbezoek werden de 
bestaande samenwerkingsverbanden tussen 
het NCCN en het FEMA versterkt. Tijdens ver-
scheidene virtuele vergaderingen werden de 
mogelijkheden tot samenwerking besproken. 

Daarnaast werd ook de ondertekening van een 
samenwerkingsprotocol voorbereid dat voorziet 
in een versterkte samenwerking en een uitwis-
seling van ervaringen en beste praktijken om het 
beheer van huidige en toekomstige crisissen te 
verbeteren. 

In april 2022 vond de ondertekening van dit bilat-
erale samenwerkingsprotocol plaats. Bovendien 
sprak de Administrator van FEMA op 28 april 
2022 het Netwerk van Directeuren-Generaal van 
de Europese Crisiscentra toe. 



Federale fasen en inter- 
departementale coördinatie  
in 2021   

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 april 
1988 heeft het NCCN als opdracht om  
“op bestendige wijze informatie die betrekking 
heeft op zijn bevoegdheden, te verzamelen en te  
analyseren, en de verantwoordelijke personen en 
diensten in te lichten over nationale crisissituaties”.  

In dat opzicht heeft het NCCN in samenwerking 
met zijn talrijke partners afspraken gemaakt om 
in kennis te worden gesteld zodra een incident 
of een atypische situatie zou kunnen evolueren 
naar een noodsituatie. Het NCCN staat eveneens 
in voor proactieve contacten wanneer het wordt 
gewaarschuwd over een situatie voor de betrok-
ken sector.   

Wanneer een noodsituatie in omvang toeneemt 
en een federale coördinatie vereist, treedt het 
NCCN op om de crisis te coördineren, de com-
municatie naar de burger te verzekeren en een 
alomvattende visie aan de betrokken partners te 
bezorgen. 

In 2021 werd de federale fase van het crisis-
beheer vijfmaal afgekondigd.  Verschillende 
andere noodsituaties vereisten een  
interdepartementale coördinatie. 

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de 
uitgevoerde taken tijdens de twee meest intense 
crisissen van federaal niveau in 2021. 



Tijdslijn van de federale fasen 
en interdepartementale coördinaties in 2021
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De 5 federale fasen van 2021

• 1. Covid-19

• 2. Cyberaanval  
      FOD Binnenlandse Zaken

• 3. Instorting datacenter Telenet

• 4. Jürgen Conings

• 5. Overstromingen

Covid-19

continu

Het crisisbeheer van 
Covid werd gedurende 
het hele jaar 2021 
voortgezet, met onder 
meer uitgebreide werk-
zaamheden op juridisch 
gebied en op het gebied 
van communicatie en 
noodplannen.

Proximus panne

7-8 januari

Grote storing bij Proximus, 
waardoor alternatieve 
noodnummers moesten 
worden ingesteld.

Cyber aanval 

26 maart tot 27 mei

De FOD Binnenlandse 
Zaken is het doelwit 
geweest van een groot-
schalige cyberaanval.

Instorting

1 tot 5 april

Instorting van het 
datacentrum van Telenet.

Repatriëring Syrië

12 mei tot 20 juli

Coördinatie van 
de repatriëring van 
verscheidene vrouwen  
en kinderen uit Syrië.

Jürgen Conings

18 mei tot 20 juni

In mei 2021 kreeg België 
te maken met een 
federale terreurcrisis na 
dreigementen van Jürgen 
Conings, een voormalige 
voortvluchtige militair.

Overstromingen

sinds 14 juli

België is het slachtoffer 
geworden van zware 
overstromingen die een 
groot deel van het land 
hebben verwoest. 

Het beheer van de 
nasleep van deze crisis is 
nog steeds aan de gang.

Repatriëring  
Afghanistan

19 tot 27 augustus

België coördineerde de 
repatriëring van Belgische 
burgers en andere 
rechthebbenden uit 
Afghanistan. 

Overzicht van de federale fasen 
en interdepartementale coördinaties in 2021
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Covid-19
Wat de COVID-19-crisis betreft, zijn de opdrachten van het NCCN  
ruimer dan de opdrachten die gewoonlijk worden uitgevoerd tijdens 
een federale crisis. De taken beschreven in het jaarverslag 2020, 
werden voortgezet in 2021. 

Sinds de afkondiging van de federale fase op 12 
maart 2020 had het NCCN veel werk met een 
juridisch dossier, met name voor de uitwerking 
van de pandemiewet, die gepubliceerd werd in 
2021 (wet van 14 augustus 2021 betreffende de 
maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een 
epidemische noodsituatie). Deze wet biedt een 
meer solide wettelijke grondslag en een duidelijk 
juridisch kader voor de maatregelen van bestuur- 
lijke politie die op politiek vlak zijn vastgesteld in 
het kader van de pandemie

De opstelling van deze wet, die sinds begin 2020 
in gang is gezet, werd verwezenlijkt in nauwe 
samenwerking met de juridische dienst van de 
Algemene Directie Civiele Veiligheid, de centrale 
juridische dienst van de FOD Binnenlandse Zaken 
en het kabinet van de minister van Binnenlandse 
Zaken.    

De juridische dienst van het NCCN werkte 
eveneens aan de omzetting van de beleids-
beslissingen van het Overlegcomité naar min-
isteriële en koninklijke besluiten, en behandelde 
de parlementaire vragen betreffende de COVID-
19-pandemie, de juridische vragen en klachten 
betreffende de toepassing van de bovenvermelde 
ministeriële/wettelijke besluiten, en de FAQ die 
hierop betrekking hebben (in nauwe samen- 
werking met het kabinet van de minister van 
Binnenlandse Zaken). De juridische dienst van het 
NCCN ondersteunt de centrale juridische dienst 
van de FOD Binnenlandse Zaken bij de follow-up 
van de gerechtelijke procedures. 

Bovendien heeft de juridische dienst van het 
NCCN analyses uitgevoerd en nota’s opgesteld 
over diverse juridische aspecten die verband 
houden met de organisatie van het crisisbeheer 
met betrekking tot COVID-19 (bijvoorbeeld over 
de intrekking van de federale fase, het beheer van 
de lokale uitbraken, de impact van de inwerking-
treding van de pandemiewet op het crisisbeheer, 
enz.) Dat alles in samenwerking met de dienst 
noodplanning van het NCCN.

In 2021 werden 24 reglementaire teksten  
uitgewerkt in het kader van de COVID-19 
pandemie, met name:

• De wet van 14 augustus 2021 betreffende de 
maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een 
epidemische noodsituatie (“Pandemiewet”); 

• 16 ministeriële besluiten tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 28 oktober 2020  
houdende dringende maatregelen om de  
verspreiding van het coronavirus COVID-19  
te beperken; 

• Het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 
houdende de afkondiging van de epidemische 
noodsituatie betreffende de coronavirus 
COVID-19 pandemie (in 2022 werd een nieuw 
koninklijk besluit aangenomen om de epide-
mische noodsituatie te verlengen tot 27 april 
2022, met name het koninklijk besluit van 27 
januari 2022 houdende de afkondiging van de 
instandhouding van de epidemische nood- 
situatie betreffende de coronavirus COVID-19 
pandemie); 
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• Het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 
houdende de nodige maatregelen van  
bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor 
de volksgezondheid van de afgekondigde  
epidemische noodsituatie betreffende de  
coronavirus COVID-19 pandemie te voor- 
komen of te beperken;

• 5 koninklijke besluiten tot wijziging van dit  
laatste koninklijk besluit van 28 oktober 2021. 

De tweede grote opdracht, die nog steeds uit-
gevoerd wordt door het NCCN  in het kader van 
de COVID-19-crisis, is die van de communicatie. 
Het informatienummer werd met name beheerd 
door het NCCN. Het aantal vragen schommelde, 
maar verhoogde na ieder Overlegcomité.  De 
cijfers betreffende de verschillende commu-
nicatiedragers van het NCCN zijn eerder in dit 
verslag terug te vinden. De overige communi-
catie-opdrachten die door het NCCN worden 
uitgevoerd, zijn identiek aan de opdrachten die in 
het jaarverslag 2020 werden voorgesteld. 

Wat de noodplanning betreft, de realisaties 
kan je hierboven vinden. Het doel is de part-
ners, waaronder de leden van het COFECO, 
de federale diensten van de gouverneurs en de 
andere betrokken partners, een alomvattende 
en gemeenschappelijke visie van de situatie te 
geven. 

De nationale logistieke HUB werd ingeschakeld 
om ondersteuning te bieden aan de zieken- 
huizen, de woonzorgcentra en de vaccinatie- 
centra.  Er werd ondersteuning geboden in 
de vorm van logistieke medewerkers voor de 
toegangscontrole, de logistieke taken en de 
maaltijdverdeling, alsook een gespecialiseerde 
ondersteuning in de vorm van decontaminatie en 
cohorte. 

De HUB handhaving, belast met het stroomlijnen 
van de toepassing van de wet tussen de politie 
en de inspecties en met het centraliseren van de 
gegevens betreffende de controle en de confor-
miteit, werd ook uitgebreid ingeschakeld. 

Ook had de COVID-crisis een voortdurende 
impact op de internationale coördinatie in 2021, 
met name via de organisatie van talrijke virtuele 
vergaderingen met directeurs-generaal van de 
crisiscentra van de Benelux en van Noord- 
rijn-Westfalen.  Tijdens die vergaderingen 
kwamen de epidemiologische situatie, de corona- 
maatregelen en de gevolgen van de pandemie 
voor de bevolking van ieder deelnemend land aan 
bod. 

Tot slot bleef de International Crisis Manage-
ment Cell (ICC) zich in 2021 toespitsen op de 
internationale regels, met name via de ontwikkel-
ing van de verklaring op erewoord, en de coör- 
dinatie van de kleurcodes in het kader van de 
derde, vierde en vijfde golf. 

De piekmomenten voor vragen, noodplanning en cijfers over het informatienummer

780.000
oproepen in 2021

Pieken van  2021

october
uitbreiding dragen van  
een mondmasker en  Covid 
Safe Ticket (CST)

november
eindejaarsfeesten  
en kerstmarkten

juni-juli
reizen

InformatienummerNoodplanning

26  
vergaderingen COFECO

27  
videoconferenties - gouverneurs

28  
FAQs

77  
situatierapporten
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Overstromingen
Tijdens de overstromingen van juli 2021 nam het NCCN de coör- 
dinatie van de federale fase van het crisisbeheer op, gaf het federale 
ondersteuning aan de lokale overheden en was het betrokken bij de 
voorbereiding op en opvolging van de herstelfase. Het NCCN was ook 
een betrouwbare informatiebron voor pers en burgers. 

Nog voor de federale fase werd afgekondigd 
stond het NCCN al in nauw contact met zijn  
partners om de situatie en de eventuele noden 
aan personeel of materiaal te evalueren.  
Zo werden reeds vier coördinatievergaderingen 
georganiseerd voor de afkondiging van de feder-
ale fase. De gouverneurs van de betrokken pro-
vincies werden op de hoogte gesteld dat ze via  
de Nationale Logistieke Hub (NatLogHub)  
federale middelen konden verkrijgen.

De NatLogHub is samengesteld uit het NCCN,  
de Civiele Bescherming, Defensie en de Brand-
weernetwerken. Deze logistieke hub staat in voor 
de efficiënte, eerlijke en logische verdeling, alsook 
de vlotte coördinatie van de beschikbare logis-
tieke middelen (zowel materiële als menselijke 
steun en expertise) over het Belgisch grond- 
gebied. 

Lokale overheden kunnen via de gouverneurs 
aanvragen indienen met het oog op het verkrijgen 
van specifieke schaarse en/of gespecialiseerde 
logistieke ondersteuning. In de eerste plaats gaat 
de NatLogHub de middelen zoeken bij de partner-
organisaties. Bij de overstromingen wendde de 
NatLogHub zich echter ook tot particuliere lever-
anciers om gespecialiseerde logistieke bijstand te 
verlenen. 

Tijdens de overstromingen werden er in totaal 
immers meer dan 200 verzoeken tot onder- 
steuning ingediend. Om dit goed gecoördineerd 
te krijgen kwam de NatLogHub 14 keer samen.  

Op 15 juli om 14u30 werd de federale fase  
afgekondigd. De crisiscellen die toen al groten- 
deels actief waren werden versterkt om  
antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen 
van de hulpverlening op het terrein, maar ook om 
de impact van de overstromingen op bepaalde 
strategische sectoren te beheren (zorgsector, 
telecommunicatie, energie, transport, …).

In overeenstemming met zijn rol van crisiscoördi-
nator, bracht het NCCN alle betrokken partners 
regelmatig samen om een zo volledig mogelijk 
beeld van de situatie en de noden te krijgen, acties 
onderling af te spreken en af te stemmen, en de 
NatLogHub te versterken. 

Zo vergaderde het Federaal Coördinatiecomité 
(COFECO) in het kader van de overstromingen 
16 keer. Dit comité is samengesteld uit vertegen-
woordigers van disciplines en overheidsdiensten. 
Het stelt maatregelen voor om de bevolking 
te beschermen aan de bevoegde ministers en 
verdeelt beschikbare bovenlokale middelen. 
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Bovendien vonden ook acht bilaterale vergade-
ringen met gouverneurs plaats. Daarnaast kwam 
de Evaluatiecel, bestaande uit experten van de 
bevoegde overheden of diensten, ook zes keer 
samen om de situatie te evalueren en advies te 
geven aan het Federaal Coördinatiecomité. 

Daarenboven zag het NCCN ook toe op de 
voorbereiding van de herstelfase om de con-
tinuïteit te verzekeren tussen het federale crisis-
beheer en de herstelfase (onder leiding van het 
Waalse gewest). Zo nam het NCCN actief deel 
aan de oprichting en het beheer van de federale  
Ondersteuningscel. 

Deze cel werd opgericht met als doel een ant-
woord te bieden op de meest dringende noden 
van de getroffen personen: catering, gezond- 
heidszorg, psychosociale ondersteuning en  
veiligheid. Ter realisatie van dat doel staat de 
federale Ondersteuningscel in voor de coördi-
natie van de hulpdiensten die betrokken zijn bij de 
herstelopdrachten in de getroffen gebieden.
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Het NCCN, een instelling  
in voortdurende evolutie 

Website
 
In 2021 werd de website van het Nationaal  
Crisiscentrum in een nieuw jasje gestoken. Na 
verschillende maanden van samenwerking met 
alle diensten om een duidelijke, eenvoudige en 
wettelijk correcte redactie te waarborgen, kon de 
nieuwe website worden gelanceerd.  De website 
is meer in lijn met de huidige technologieën en 
geeft de informatie duidelijker en gemakkelijker 
verstaanbaar voor de burgers weer. 

Medewerkers en infrastructuren

Mentaal en fysiek welzijn 
 
Een moderne en aandachtige organisatie heeft 
oog voor het welzijn van haar medewerkers, 
zeker wanneer het niet altijd mogelijk is om 
een rustgevende, kalme en voorspelbare 
werkomgeving te garanderen.  In dit opzicht 
werden er in 2021 een aantal projecten op touw 
gezet. 

• Het Start2Move-project stimuleert mede- 
werkers om verschillende keren per jaar een 
fysieke activiteit uit te oefenen via trainings- 
programma’s (voor beginners en gevorder-
den), challenges, sportevenementen, enz. 

• Psychosociaal project. In 2021 stelde de FOD 
Binnenlandse Zaken enkele personen aan 
voor psychosociaal welzijn die de kans kregen 
om experts op het gebied van posttrauma-
tische stress te ontmoeten. Deze bijeen- 
komsten hebben ook geleid tot herdenkings-
momenten, onder andere voor de aanslagen 
van 22 maart 2016.

Binnen dit project wordt er eveneens gewerkt aan 
een interne procedure voor psychosociaal welzijn, 
om te kunnen waken over de mentale veerkracht 
van de werknemers van het NCCN voor, tijdens 
en na een federale fase. 

© NETWORKS - NØR

In 2021 werd het intern project  
Start2Move op touw gezet.  

Verschillende keren per jaar  
zet dit project de medewerkers aan  

om een fysieke activiteit uit  
te oefenen. enz. 
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Een nieuw statuut voor de 
personeelsleden

Tijdens de COVID-19-crisis werd het NCCN 
geconfronteerd met de beperkingen van het 
statuut van het openbaar ambt. Het NCCN is 
immers een “hybride” organisatie die buiten 
crisisperiode functioneert als een administratie, 
maar die ook snel moet kunnen schakelen in 
termen van haar middelen en medewerkers 
tijdens crisisperiodes. Het Crisiscentrum moet 
24u/7d operationeel kunnen zijn, zonder te 
worden belemmerd door administratieve 
beperkingen. 

Flexibiliteit is één van de meest essentiële 
kwaliteiten van de medewerkers van het 
NCCN.  Als gevolg is het dus logisch dat hun 
statuut aan deze flexibiliteit wordt aangepast, 
in het bijzonder door specifieke permanenties 
mogelijk te maken en hun beschikbaarheid 
duurzaam te vergroten.

Om die reden heeft het NCCN in mei 2021 de 
wekelijkse consultaties van de werkgroep 
OCAD, VSSE en ADIV opgenomen in een  
“eenvormig statuut”. De werkzaamheden worden 
elke dag meer concreet en vorderen zeer snel. 

Dit project zou tot in december 2023 worden 
verdergezet. 

Project zelfevaluatie

De materies in verband met crisisbeheer en 
noodplanning evolueren voortdurend en vereisen 
een grote flexibiliteit.  Om die reden lijkt het evident 
dat het NCCN in staat moet zijn om regelmatig 
aan zelfevaluatie te doen om zo zijn werking te 
verbeteren. Het NCCN neemt in samenwerking 
met de FOD BOSA deel aan een zelfevaluatie- 
oefening gebaseerd op het “Zelfevaluatiekader 
voor overheidsdiensten” (CAF).

Het betreft een kwaliteitsmodel dat een  
algemeen, eenvoudig en makkelijk bruikbaar 
kader aanreikt voor de zelfevaluatie van orga- 
nisaties uit de overheidssector.  Aan de hand van 
een auto-diagnosetool is het mogelijk om na te 
gaan waar binnen de organisatie verbeteringen 
kunnen worden aangebracht en binnen welke 
domeinen de werking reeds optimaal is.

Er werden twee zelfevaluatiegroepen opgericht 
binnen het NCCN: één op niveau van de mede- 
werkers en één op niveau van het uitvoerend 
comité.  Die groepen komen op regelmatige 
tijdstippen samen om bovengenoemde criteria te 
evalueren en eventuele verbeteracties te identi- 
ficeren. 

Het rapport van die vergaderingen werd het 
eerste semester van 2022 voorgelegd aan het 
directiecomité om prioriteiten toe te kennen 
aan de verbeteracties en een verbeterplan uit te 
werken. 

Nieuwe wet NCCN

De juridische basis die de oprichting van het 
NCCN heeft mogelijk gemaakt, is terug te vin-
den in het koninklijk besluit van 18 april 1988 tot 
oprichting van het Coördinatie- en Crisiscentrum 
van de Regering (CGCCR). Dit koninklijk besluit is 
echter niet langer in lijn met de huidige behoeften 
en opdrachten van het NCCN. Het moet dus 
worden bijgewerkt door middel van een nieuw 
wettelijk kader dat beter het multidisciplinaire, 
interdepartementale, interregionale en internatio-
nale karakter van de opdrachten van het NCCN 
reflecteert. 

Met het oog op deze actualisering analyseert het 
juridische departement relevante gegevens om te 
bepalen welke elementen uit het koninklijk besluit 
van 18 april 1988 zouden moeten worden  
opgenomen in de nieuwe wet,  en verzamelt het 
bovendien ook de relevante informatie bij de 
verschillende directies van het NCCN.  Er wordt 
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eveneens rekening gehouden met de lessen 
die getrokken zijn uit de evaluaties van recente 
noodsituaties, de aanbevelingen van diverse 
commissies en de beleidsverklaringen van de 
minister van Binnenlandse Zaken. 

De actualisering van het koninklijk besluit van  
18 april 1988 is voorzien voor 2023.  

Een nieuw gebouw voor het Nationaal  
Crisiscentrum

De aankoopakte van een nieuw gebouw voor het 
NCCN kon op 21 december 2021 worden onder-
tekend en vanaf 2024 zal het  
 
NCCN worden ondergebracht in dit volledig 
nieuw gebouw dat momenteel gerenoveerd 
wordt, namelijk het Networks NØR. Dit gebouw 
is ideaal gelegen aan de Koning Albert II-laan 9 in 
Brussel.

Het nieuwe gebouw is het resultaat van een 
lang onderzoekswerk, dat sinds 2017 in samen-
werking met de Regie der gebouwen werd uit-
gevoerd om aan de behoeften te voldoen van het 
NCCN.  Vandaag bevinden de kantoren van het 
NCCN zich immers op twee afzonderlijke sites 
als gevolg van de personeelsversterking in het 

kader van de aanbevelingen van de parlemen-
taire commissie voor de aanslagen van 22 maart 
2016 en de verwezenlijking van de beleidsvisie 
“NCCN2020”. 

De huisvesting van de administratieve en oper-
ationele diensten van het NCCN in twee verou-
derde gebouwen op twee verschillende locaties 
is op organisatorisch en operationeel vlak niet 
efficiënt. 

Bovendien heeft de federale regering op 9 sep-
tember 2020 beslist het personeelsbestand van 
het NCCN uit te breiden met 65 bijkomende VTE. 
Tegelijkertijd werd beslist om twee bijkomende 
diensten op te richten: de International Crisis 
Management Cell (ICC) en de nationale een-
heid voor het Europees Systeem voor Reis-
informatie en -Autorisatie (ETIAS). Ondanks 
de groeiende behoefte aan extra medewekers, 
vergen deze aanwervingen tijd dus dit proces zal 
ook na 2022 zal doorgaan.

De federale regering nam deze beslissing voor 
extra personeel vooral omwille van de rol die het 
NCCN speelde  bij het beheer van de COVID-19-
crisis. Maar naast COVID-19 waren de mede- 
werkers van het NCCN ook actief tijdens  
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verschillende andere crisissen en interdeparte-
mentale operaties die coördinatie vereisten en die 
tegelijkertijd plaatsvonden.

Meer dan ooit is het dus hoogstnodig om alle 
diensten van het NCCN samen te brengen in één 
gebouw, dat is aangepast aan de bevoegdheden  
en opdrachten van het NCCN, alsook aan de  
normen en vereisten van hedendaags crisis- 
beheer. 

Dit nieuwe gebouw staat de medewerkers van het 
NCCN toe om in optimale werkomstandigheden 
het hoofd te kunnen bieden aan crisissituaties. 
Bovendien zal het voldoen aan de hoogste  
veiligheidsnormen, zowel op het vlak van externe 
en interne risico’s, als op het vlak van de risico’s 
verbonden aan de informatieveiligheid. 

Ten slotte kunnen in het nieuwe gebouw nieuwe 
technologieën geïntegreerd worden, die nood-  
zakelijk zijn voor een efficiënt crisisbeheer en de 
verdere ontwikkeling van het NCCN. 

Deze investering in een duurzaam en passief 
kantoorgebouw, goedgekeurd door de minister-
raad op 26 november 2021, kadert in de federale 
vastgoedstrategie om meer te investeren in eigen 
gebouwen in plaats van te huren. 

Dankzij deze aankoop zullen de federale overheid 
en het NCCN beschikken over moderne, functio-
nele en flexibele kantoorgebouwen in het  
politiek centrum van Brussel. 

De duurzaamheid van het gebouw wordt  
gekenmerkt door het gebruik van zonnepanelen, 
waterrecuperatie, laadpalen voor elektrische 
wagens en fietsen, driedubbele beglazing, een 
intelligente LED-verlichting (past zich aan de 
helderheid buiten) en een BREEAM Outstanding 
certificering.

Bestuursovereenkomst (BOCA) 

De bestuursovereenkomst (BOCA) is een 
schriftelijk document waarin de afspraken  
vermeld staan die zijn gemaakt tussen de politiek 
en de administratie, weergegeven in strategische 
doelstellingen (voor een termijn van drie tot vijf 
jaar) en operationele doelstellingen (voor een 
termijn binnen één jaar). Deze worden door de 
overheidsmanagers van de federale overheids-
diensten aangewend als beleids- en beheers- 
instrument. 

In dat verband heeft het NCCN actief samen- 
gewerkt met de verschillende directies om een 
gedetailleerde lijst aan te reiken met de lopende 
en toekomstige processen en projecten.  Deze 
bestuursovereenkomst kwam na 6 maanden 
tot stand, in samenwerking met de FOD Binnen-
landse Zaken. 

Veiligheid binnen het NCCN

Het spreekt voor zich dat veiligheid uiterst 
belangrijk is voor de werking van het NCCN. 
Veiligheid blijft een centraal aandachtspunt, 
zowel met betrekking tot de medewerkers,  
de verschillende infrastructuren, als de data of 
gegevens die verwerkt worden.

Er gelden strikte veiligheidsmaatregelen in de 
verschillende gebouwen en de medewerkers 
worden hier regelmatig voor gesensibiliseerd. 
Ook in het toekomstige gebouw worden er  
veiligheidsprocedures opgesteld die al tijdens de 
werkzaamheden op de werf worden toegepast.



Conclusie

Zoals je in dit rapport kon lezen, richt het NCCN zich volop op de  
toekomst. Zowel op het vlak van organisatie, medewerkers,  
infrastructuur en projecten blijft het NCCN voortdurend in evolutie.

De grootste kracht van het Nationaal Crisis- 
centrum ligt bij de unieke dynamiek onder de 
medewerkers, die 24/7 klaar staan om te  
antwoorden op de verschillende uitdagingen 
waarmee het NCCN geconfronteerd wordt. 
Daarom stond welzijn op het werk dit jaar meer 
dan ooit centraal. 

Het NCCN  zet zijn evolutie naar een ‘new way of 
working’ verder, afgestemd op de huidige samen-
leving en de structuren van crisisbeheer. Welzijn is 
ook een belangrijk aandachtspunt in de denk- 
oefeningen rond de nieuwe infrastructuur van het 
NCCN en de verhuis die in nabije toekomst  
gepland staat. 

Dit jaarrapport 2021 sluiten we af met een blik op 
de doelstellingen voor 2022. Zoals steeds zijn 
die gebaseerd op de verschillende stappen van 
de risicocyclus, om een 360% aanpak voor een 
optimaal risicobeheer te garanderen.

Binnen het domein van risicoanalyse bereidt het 
NCCN momenteel de Belgian National Risk 
Assessment 2023 – 2026 voor. Dit project 
identificeert en evalueert de risico’s die een impact 
kunnen hebben op België. Naast impact en waar-
schijnlijkheid zal deze analyse voor het eerst ook 
diverse cascade-effecten (risico’s die uit andere 
risico’s voortvloeien) in kaart brengen. Deze 
risicobeoordeling vormt één van de belangrijke 
elementen die kan bijdragen aan het nationale 
noodplanningsbeleid en crisisbeheer.

Risicopreventie en noodplanning zijn ook een 
rode draad in de lopende projecten. Zo worden 
momenteel de noodprocedures voor verschil-
lende risico’s herzien. Wat is de meest snelle en 
efficiënte manier om de bevolking te verwittigen 
bij een panne bij het noodnummer 112?  
Welke procedures moeten gevolgd worden bij 
nood-weer? 

Dit voorbereidend werk helpt om tijd te winnen bij 
toekomstige noodsituaties en vormt ook de basis 
voor een reeks noodplanningsfiches ter onder- 
steuning van lokale besturen. Deze fiches - met 
bijbehorende communicatiestrategieën - maken 
het mogelijk om te anticiperen op diverse risico’s, 
zoals een tekort aan gas of een nieuwe golf Covid-
19 besmettingen. 

In 2022 nam het NCCN opnieuw zijn rol in crisis-
beheer op. De storm Eunice raasde in februari 
door ons land. De coronabarometer schakelde in 
het voorjaar naar oranje en vervolgens naar geel, 
waarna de federale fase van het crisisbeheer 
officieel eindigde. En sinds maart volgt het NCCN 
de oorlog in Oekraïne op de voet op, met diverse 
coördinatievergaderingen rond de opvang van 
vluchtelingen, medische transporten, de nucleaire 
situatie e.a.



Naast opvolging van bestaande projecten, zagen 
ook diverse nieuwe projecten het licht in 2022. 
Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van het 
‘National Travel Targeting Center’ (NTTC).  
Dit centrum omvat het bestaande BelPIU en de  
toekomstige nationale ETIAS-eenheid 
(BelENU), om de multidisciplinaire  
samenwerking te versterken. 

Ook het DG-netwerk, dat alle directeuren- 
generaal van de Europese Crisiscentra verenigt, 
ontwikkelde zich dit jaar verder. Daarnaast werd 
er een permanente werkgroep voor horizontaal 
crisisbeheer opgericht binnen de Europese Raad. 
Ten slotte kwam er een cel voor de opvolging van 
evenementen en bescherming van VIPs tot stand. 
Dankzij die cel kunnen er nauwkeurigere risico- 
analyses uitgevoerd worden en kan er sneller 
gereageerd worden bij een incident.

Evolueren betekent ook jezelf voortdurend in 
vraag stellen en lessen trekken uit het verleden. 
Het evalueren van noodsituaties en verbeterin-
gen formuleren is de laatste stap van de risi-
cocyclus waar het NCCN zich op focust. De 
overstromingen in juli 2021, de zoek- 
operaties naar J. Conings of de Covid-19  
pandemie: elke noodsituatie is uniek en rijk aan 
lessen. Ook belangrijke evenementen, zoals de 
NAVO-top, bieden de mogelijkheid om de  
bestaande procedures verder te verfijnen en 
steeds dichter bij de realiteit op het terrein te  
brengen.

Tot slot zou het NCCN niets zijn zonder alle 
partners waarmee we dagelijks samenwerken. 
Lokale besturen, veiligheids- en hulpdiensten, 
federale en regionale overheden, ministeriële 
kabinetten of internationale partners: de lijst van 
samenwerkingsverbanden die in de loop van  
projecten of crisissen tot stand zijn gekomen is 
lang en enorm waardevol. 

Het NCCN zet zich in om deze banden te blijven 
onderhouden, verder te verrijken en partners 
dagelijks te ondersteunen. Dit interdepartemen-
taal en interfederaal netwerk blijft ons sterkste 
punt om de gemeenschappelijke doelstellingen te 
verwezenlijken, zowel tijdens als buiten nood- 
situaties.
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