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Dit verslag bestaat uit twee delen die u afzonderlijk van elkaar en in willekeurige volgorde kan lezen. Het 
eerste en meest omvangrijke deel vormt de samenvatting van de workshop rond nucleaire noodplanning die 
op 29 januari 2015 in Mol plaatsvond. Het tweede deel bestaat uit aanbevelingen aan NIRAS en de partner-
schappen omtrent de voorwaarden die vallen onder de noemer ‘optimalisatie van de noodplanning’. Als geheel 
vormt het een vervolg op het verkennend onderzoek naar de organisatie van de (nucleaire) noodplanning in 
Mol en Dessel, dat midden 2014 verscheen.1

Met de workshop wilden de onderzoekers die dit verkennend onderzoek voerden, een forum bieden aan alle 
respondenten en aan geïnteresseerde betrokkenen. Dat forum nam de vorm aan van een workshopnamiddag. 
In bijlage 1 vindt u de uitnodiging met het programma. De doelstellingen van de workshop waren:

 ▪ Diverse betrokkenen samenbrengen.

 ▪ Leden van MONA en STORA informeren en ruimte creëren voor hun vragen en inbreng.

 ▪ De inhoud van het onderzoeksrapport op een interactieve manier brengen en een selectie van thema’s  
die in de individuele interviews aan bod kwamen, collectief uitdiepen.

 ▪ Informatie verstrekken, visies en achterliggende bekommernissen expliciteren.

Op basis van de opkomst, het verloop van de namiddag en de antwoorden op de evaluatieformulieren kunnen 
we besluiten dat deze vier doelstellingen gehaald werden. Dit verslag dienst ten slotte een laatste doel: 

 ▪ Rapporteren over de output van de workshop om het verkennende onderzoek af te ronden.

Als onderzoekers willen we geen positie innemen in het debat over optimalisatie van de noodplanning. Wel 
denken we dat we door onze rol als relatieve buitenstaander en tussenpersoon een goed overzicht hebben 
over het debat over nucleaire noodplanning in deze regio. Dit debat werd geïnitialiseerd door de partnerschap-
pen STORA en MONA in het kader van hun voorwaarden bij de berging van laagradioactief afval in Dessel 
(www.niras-cat.be). Vandaar de aanbevelingen aan de partnerschappen en NIRAS over hoe de voorwaarde 
‘optimalisatie van de noodplanning’ verder uit te werken in deel twee.

inleiding

 1. Verhaegen, M. & Bergmans, A. (2014) Verkennend onderzoek naar de organisatie van (nucleaire) noodplanning in Mol en Dessel, Antwerpen: 
Onderzoeksgroep Milieu en Samenleving, 54p.
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Eerst namen de burgemeesters van respectievelijk Dessel en Mol het woord om een lokale situatieschets te 
geven. Een samenvatting daarvan kan u lezen op pagina’s 8 en 9.

Vervolgens vond een plenaire sessie plaats waarin de actualisatie van het nationaal nucleair en radiologisch 
noodplan en van het BNIP Mol-Dessel toegelicht werden. Ook de organisatie van een nucleaire oefening van 
grote omvang kwam aan bod. Een samenvatting daarvan kan u lezen vanaf pagina 10. 

In het tweede deel van de namiddag konden alle aanwezigen twee maal aan een parallelle sessie deelnemen. 
In totaal vonden er zes sessies plaats waarin een specialist ter zake aan de hand van een presentatie of film-
pje het onderwerp inleidde, waarna er ruimte was voor vragen, meningen en voorstellen van de toehoorders. 
Elke sessie kreeg begeleiding van een facilitator en rapporteur en werd met een digitale voicerecorder opgeno-
men. 

Voor de parallelle sessies waren de ruimtes en de discussiemethodiek begroot op twaalf tot vijftien mensen 
per sessie. Na inschrijvingen en op de dag zelf bleken er in elke sessie tussen de vijftien en twintig deelnemers 
te zijn. Aangezien het aantal sessies, noch de duur ervan last minute uitgebreid konden worden, vonden de 
besprekingen in relatief grote groepen plaats. Dit zorgde ervoor dat niet alle vragen, stellingen en voorstellen 
behandeling kregen. Via notities van de rapporteurs en de opnames werden echter wel alle vragen en discus-
siepunten bewaard en ook weergegeven in dit rapport. Deze samenvattingen kan u lezen vanaf pagina 17. 

Om de inhoud van iedere sessie vlot weer te geven, werd ervoor geopteerd niet telkens te vermelden wie welke 
vraag stelde of deze en gene discussiepunten aanbracht, tenzij hun functie van belang was om de inhoud van 
hun vraag of opmerking te duiden. Het antwoord of de commentaar onder elk gedachtestreepje is een synthe-
se van wat de spreker en soms ook andere deelnemers bijdroegen. De volgorde waarin de vragen of discussie-
punten werden aangebracht of beantwoord, werd aangepast waar dit de geschreven versie ten goede kwam. 
Waar in het verkennend onderzoek veel paginaruimte ging naar het uitleggen van concepten, principes en 
organisaties binnen de noodplanning, wordt hier een zekere mate van voorkennis verwacht. Voor meer duiding 
en een afkortingenlijst, verwijzen we dus naar het eerste rapport (verwijzing in voetnoot 1).

Naast inventariseren van alle informatie en de verschillende standpunten, stelt dit rapport ook een mogelijk 
vervolgtraject voor aan de partnerschappen en NIRAS. Hoe verder gaan met de voorwaarden rond noodplan-
ning? Dit kan u lezen vanaf pagina 39. 

leeswijzer



8

1.1 speecHes

Kris Van Dijck, burgemeester Dessel

“ ‘Den atoom’ is voor de streek een certitude en zal dat blijven.”

Begin jaren 50 van de vorige eeuw kwam vanuit de Belgische regering de vraag om op het grondgebied van 
de gemeente Dessel een studiecentrum voor kernenergie te mogen bouwen. Na weigering van de toenmalige 
Desselse burgemeester, opteerde men voor Mols grondgebied. De komende decennia zou de nucleaire sector 
echter haar stempel drukken op de gehele regio. Dit zowel in positieve (werkgelegenheid) als in negatieve zin 
(Transnuklearschandaal, andere omstreden afvaltransporten) en met de voor- en tegenstanders van dien. 
Deze aanwezigheid zal bestendigd en voor een aantal eeuwen verlengd worden met de komst van het cAt-
project. 

Eind jaren 80 verenigden actoren met verschillende achtergronden zich om eisen te stellen met betrekking tot 
een veilige nucleaire sector in de Kempen. Dit resulteerde in de oprichting van wat nu de regionale nucleaire 
coördinatiecel is. We moeten erkennen dat de noodplanning rond die tijd een reus op lemen voeten was. Getui-
ge hiervan was de onrealistische opdracht om tijdens een oefening de boeren hun gewassen te laten afdekken 
om ze tegen een zogenaamd MOX-incident bij Belgonucleaire te beschermen.

“Het is onze opdracht ons voor te bereiden op wat we willen vermijden.”

Voor de lokale beleidsverantwoordelijken en de gemeenschap hier zijn er een aantal basisvoorwaarden. Voor-
eerst de dagelijkse zorgvuldige werking van de hele sector. Aangezien men alles in het werk kan stellen om 
ongevallen te vermijden, maar deze nooit helemaal kan uitsluiten waar menselijke, industriële en natuurlijke 
processen spelen, eisen we een ordentelijke en realistisch toepasbare noodplanning. Daarin zijn vijf punten 
cruciaal:

1) Betrouwbare communicatiesystemen voor hulpdiensten, ook bij stroompanne.

2) Uitgeruste crisiscentra, niet alleen in Brussel en Antwerpen maar ook hier, rekening houdend met windrich-
tingen, zodat gemeente- of veiligheidshuizen van Geel, Mol en Dessel snel operationeel kunnen zijn.

3)  Specifieke rampenambtena(a)r(en) met voldoende specialisatie ter zake die de lokale besturen kunnen 
bijstaan.

4) Efficiënte communicatiemogelijkheden om mensen te bereiken en te verwittigen tot in de woonkamer en op 
de werkvloer.

5) Voldoende erkenning van lokale inzichten, die tot meer realistische besluitvorming kunnen leiden; en juridi-
sche bescherming, opdat beslissingen genomen kunnen worden.

deel 1: Verslag
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Paul Rotthier, burgemeester Mol

“Positief dat we vandaag samen zijn om naar elkaar te luisteren.”

In het verkennende onderzoek naar de noodplanning in deze regio staat dat Mol een goede reputatie heeft op 
het vlak van noodplanning en dat de laatste tien jaar zaken ten goede veranderden in het algemeen. Naast 
deze positieve punten, moet er vandaag ook ruimte zijn om onduidelijkheden aan te kaarten en om te bespre-
ken welke de werkpunten zijn.

De zorg om het welzijn en de veiligheid van de lokale bevolking is een basistaak voor burgemeesters. Voor de 
voorbereiding op calamiteiten werkt het gemeentebestuur samen met de verschillende disciplines. Wij organi-
seren tal van oefeningen rond verschillende thema’s en informeren ons bij de bedrijven in kwestie om op de 
hoogte te blijven van de activiteiten en risico’s. Bij oefeningen rond een nucleair incident heerst – meer dan 
bij andere oefeningen – de vraag in welke mate we ze voldoende realistisch organiseren. Daarnaast bleek uit 
het rapport dat het ziekenhuis van Mol gecontamineerde slachtoffers kan opvangen maar tegen een aantal be-
langrijke beperkingen aankijkt. Door zijn ligging kan in bepaalde noodsituaties zelfs evacuatie nodig zijn. Over 
decontaminatiecapaciteit zijn er in de regio nog veel vragen, net als over aansprakelijkheidsregelingen in geval 
van schadeclaims.

“Lokale uitdagingen aanpakken door een voortrekkersrol te mogen spelen.”

Op lokaal niveau stelt een nucleair incident specifieke uitdagingen. Bij hulpdiensten leeft de vraag: waar sturen 
we onze mensen heen? Ten tweede zijn er de sociale media waarlangs geruchten zich als een lopend vuurtje 
verspreiden. Daarom is interne communicatie cruciaal. Intervenanten moeten snel weten in welke omstandig-
heden ze zullen opereren. Qua communicatie aan de bevolking valt, ondanks voorlichting, moeilijk te voorspel-
len hoe mensen zullen reageren op een schuilmaatregel. We moeten paniekreacties bij de bevolking vermijden 
door vragen te beantwoorden en maatregelen juist te duiden. Hierbij ondervinden we moeilijkheden. Denk 
maar aan agenten die een perimeter afzetten en beschermende pakken dragen. Is het daar dan veilig of net 
niet? En hoe interpreteren voorbij rijdende mensen dat? Gezien de techniciteit van de materie enerzijds en de 
nood aan snelle en gecontextualiseerde informatie anderzijds is er in nucleaire incidentenbestrijding een span-
ningsveld tussen het federale en het lokale niveau.

Hoewel het gemeentebestuur en de disciplineverantwoordelijken geen nucleaire specialisten zijn, moet er ge-
praat kunnen worden over welke rol het lokale niveau kan spelen in die eerste fase van crisisbeheer. De brand-
weer kan helpen de situatie sneller in beeld te brengen via het verzamelen en doorgeven van meetgegevens. 
In het rapport wordt gesteld dat die vraag niet in alle nucleaire regio’s in dezelfde mate leeft en dat daarom 
een aanpassing van het reglementaire kader weinig waarschijnlijk is. We zouden er echter voor willen pleiten 
het meerderheidsprincipe hier niet te laten gelden en integendeel deze regio, waar de disciplines zich ten volle 
willen voorbereiden op een worst case scenario, te erkennen in haar voortrekkersrol. 
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1.2 plenaire sessie: panelgesprek

Panel:

Hans De Neef   Coördinator nucleair noodplan bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken

Christel Haex   Directeur noodplanning bij de federale diensten van de Gouverneur van Antwerpen

Christian Vandecasteele Coördinator nucleair noodplan bij het Federale Agentschap voor 
    nucleaire controle

Interviewer:

Marlies Verhaegen  Onderzoeker bij Milieu en Samenleving, Universiteit Antwerpen 

Moderator:

Jan Vincke   Actie-facilitator bij Uforce

1.2.1 Het algeMene kader: de actualisatie van Het federaal nucleair en radiOlOgiscH nOOdplan

Het nucleair en radiologisch noodplan is gebaseerd op het Koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vast-
stelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied. Dit KB is op zijn beurt een 
actualisatie van het Koninklijk besluit van 27 september 1991 tot vaststelling van het noodplan voor nucleaire 
risico’s voor het Belgisch grondgebied. Het KB uit 1991 was de eerste uitwerking van een noodplan op federaal 
niveau en diende als basis voor noodplannen voor andere types risico’s met mogelijke nationale impact evenals 
voor het KB van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en –situaties 
die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen. Het kader voor de uitwerking van de noodplan-
nen op provinciaal en lokaal niveau wordt op zijn beurt beschreven in het KB van 16 fabruari 2006 betreffende 
de nood- en interventieplannen; zowel voor algemene als voor bijzondere nood- en interventieplannen (ANIP en 
BNIP).

Het nucleair en radiologisch noodplan is een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP). Dit wil zeggen dat het 
specifieke richtlijnen bevat omtrent de organisatie van het incidentbeheer, alarmering, de organisatie van oefe-
ningen, samenwerking met het buitenland voor nucleaire risico’s. Volledig wordt het pas indien het aangevuld 
wordt met provinciale BNIP’s, monodisciplinaire plannen en interne veiligheidsplannen van uitbaters enerzijds 
en oefeningen en informatiecampagnes anderzijds. In het kader van het noodplan worden regelmatig informa-
tiecampagnes georganiseerd voor de bevolking. De persconferentie die de aftrap gaf voor de vorige verdeling 
van jodiumtabletten bijvoorbeeld, vond exact 3 dagen na de ramp in Fukushima plaats (14 maart 2011) en 
luidde een zeer succesvolle campagne in.

Na de eerste herziening in 2003, bevindt het nucleaire noodplan zich nu opnieuw in een actualisatiefase. 
Een duidelijke katalysator hiervoor was het kernongeval in Fukushima, na de tsunami (11 maart 2011). Meer 
structurele aanleidingen bestaan uit conclusies na oefeningen, nieuwe inzichten in (nucleair) crisisbeheer en 
resultaten van projecten. De herziening die nu voorligt, zal het midden houden tussen een facelift en een totale 
make-over. Waar in 2003 de grootste vernieuwing de introductie van de reflexfase was, worden er nu discussies 
gevoerd over fundamentele concepten en principes.

Zo ligt de omvang van de noodplanningszones voor de beschermingsmaatregelen voor de bevolking (schuilen, 
evacueren en inname van jodiumtabletten) voor ter discussie. In de huidige regeling bedraagt de zone voor 
schuilen en evacuatie 10 km. Dit is niet coherent met een zone voor jodium van 20 km aangezien de inname 
van jodium geen geïsoleerde maatregel is maar gekoppeld is aan schuilen of evacueren. Een ander voorbeeld 
zijn de resultaten van internationale werkgroepen die naar aanleiding van het ongeval in Fukushima verbeterin-
gen aan de noodplanning bespraken. Zo wordt een meer coherente strategische aanpak beoogd van lozingen 
waarbij twee landen met een gemeenschappelijke grens betrokken zijn. Een derde voorbeeld is het herbekijken 
en verduidelijken van de rol van de verschillende overheden tijdens crisisbeheer. Over de pijnpunten die beide 
burgemeesters in hun speeches aanhaalden, zal gediscussieerd worden met de gouverneurs en burgemeesters 
op wiens grondgebied nucleaire installaties zijn.
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Het aantal te bespreken onderwerpen is aanzienlijk. Naargelang het thema zitten partners samen in verschil-
lend samengestelde werkgroepen. Er is gespreksruimte en -tijd nodig om tot een breed draagvlak te komen. 
Volgens de huidige timing trachten alle betrokkenen tegen eind 2015 een consensus te bereiken, zodat het 
eigenlijke reglementaire kader in 2016 opgesteld kan worden. Dit is iets later dan voorzien, omdat er naarge-
lang de actualiteit andere prioriteiten zijn. Zo was er de afgelopen maanden onder andere tijd en mankracht 
nodig voor afschakelplannen in geval van energieschaarste.

VRagEn

1) Wordt er bij het streven naar draagvlak voor (wijzigingen in) de noodplanning ook voorzien in discussie/inter-
actie met de bevolking?

In eerste instantie beperken de discussies zich inderdaad tot de diensten die een rol hebben op vlak van 
expertise, operaties, communicatie, enzovoort. Hoewel het standpunt van de bevolking ook belangrijk bevon-
den wordt, heeft het Crisiscentrum niet voldoende capaciteit om initiatieven richting interactie of inspraak 
te nemen. Wel zijn de plannen openbaar en dus te consulteren. Bezorgdheden en meningen erover kunnen 
overgemaakt worden aan het bevoegde niveau. Lokaal lijkt de burgemeester het goede aanspreekpunt voor 
bekommernissen en bezorgdheden.

Burgemeester Rotthier beaamt dat hij bekommerd is om het lot van de bevolking; hen wil informeren over 
noodplanning en actief wil bijdragen aan een vlot verloop van de jodiumbedeling. Praktisch zou dit echter 
betekenen dat de gemeente Mol aan elke nieuwe inwoner als welkomstgeschenk een doosje pillen en een bro-
chure geeft. Federale steun bij het bedelen van jodium en informeren van mensen die verhuizen (naar Mol en 
andere gemeenten in de straal van 20 km rond de installatie) tussen twee bedelingen door zou welkom zijn. 
Dit probleem werd reeds beschreven en gemeld, maar zonder veel respons van de bevoegde minister.

2) Hoe worden die noodplanzones bepaald? Moet men bij de beslissing over het aantal kilometer waarin be-
paalde maatregelen uitgevaardigd (zullen) worden geen rekening houden met het soort incident en de wind-
richting?

Windrichting: Noodplanzones zijn altijd cirkelvormige zones waarbinnen een specifieke voorbereiding gebeurt 
voor de beschermingsmaatregelen van de bevolking. Op het moment van een incident zal echter op basis van 
informatie van het KMI, van de resultaten van berekeningsmodellen, metingen op het terrein en de monito-
ringstations van Telerad bepaald worden in welke richting de pluim van de lozing, of de dreiging tot lozing, zich 
zal ontwikkelen. Er zullen maatregelen genomen worden in een sector(en)/zone(s) die in afstand kleiner dan, 
gelijk aan of groter dan de noodplanningszones zijn. Deze zone heet dan de interventiezone.

Soort incident: De basis voor de omvang van de huidige noodplanningszones, opgenomen in het KB van 2003, 
is niet duidelijk. In het kader van de actualisatie wordt er gekeken naar verschillende ongevalsscenario’s om 
een ‘wetenschappelijke’ basis te verkrijgen voor de omvang van de schuil, evacuatie- en jodiumpredistributie-
zones, alsmede naar praktijken in de ons omringende landen. Deze resultaten zullen voor het einde van 2015 
voorgesteld worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken. Er zijn immers financiële implicaties verbonden 
aan het vergroten van een noodplanzone omdat er in dat geval voor een grotere oppervlakte en voor meer 
inwoners maatregelen voorbereid moeten worden.

Een gelijkaardige benadering werd in het verleden reeds gehanteerd voor het bepalen van de omvang van de 
reflexzones. Het nucleair noodplan gaat in eerste instantie uit van een evolutief ongeval waarbij verschillende 
veiligheidsbarrières bij nucleaire installaties het moeten begeven vooraleer radioactiviteit kan vrijkomen. Dit 
betekent dat er enige tijd beschikbaar is om het crisisbeheer en de maatregelen te organiseren. Het nucleair 
noodplan voorziet evenwel ook een antwoord op ongevalssituaties met een snelle kinetiek waarbij op korte 
termijn (minder dan 4 uur) beschermingsmaatregelen voor de bevolking nodig kunnen zijn: de zogenaamde 
reflexfase. In de reflexfase worden vooraf bepaalde maatregelen in een vooraf bepaalde zone onmiddellijk van 
toepassing, in afwachting van de samenkomst van de crisisstructuren op verschillende niveaus. Het FANC/
Bel-V heeft de omvang van deze reflexzones berekend. Daarna worden ze in overleg met de lokale overheden 
geoperationaliseerd.

3) Beide burgemeesters herinneren zich een oefening waarbij discipline 2 uitvaardigde jodium te nemen terwijl 
er volgens het bedrijf geen jodium was vrijgekomen in dit scenario. Wordt jodium niet te veel gepropageerd als 
wondermiddel? Moeten we er niet vaker bij vertellen dat het slechts de schildklier beschermt en dit enkel bij 
het vrijkomen van radioactief jodium?
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Het klopt dat jodiumtabletten geen wondermiddel zijn die immuun maken voor straling. Op voorwaarde dat 
stabiel jodium correct wordt ingenomen, voor de blootstelling plaats vindt, is de schildklier voor een zekere pe-
riode verzadigd. De schuilmaatregel, die nog belangrijker is omdat hij een meer algemene bescherming biedt 
dan het innemen van tabletten (specifiek tegen radioactief jodium), wordt inderdaad te weinig vernoemd in 
verhouding tot wat er over jodiumtabletten te horen is. In deze regio kan bij eventuele incidenten bij Belgopro-
cess of het cAt-project geen jodium vrijkomen.2 Voor de reactoren BR-1 en BR-2 op het SCK•CEN, kan dat wel. 
Net als de geplande MYRRHA-onderzoeksreactor, zijn het bronnen van onstabiel jodium.

4) Welke zijn de belangrijkste knelpunten in de discussies naar aanleiding van de actualisatie?

Zoals reeds vermeld, moet besproken worden welke taak de overheden op verschillende bestuurlijke niveaus 
hebben in het crisisbeheer. Daarbij wordt getracht de nieuwe verdeling van bevoegdheden over departemen-
ten sinds het aantreden van de nieuwe regering enerzijds en de bevoegdheden die de gewesten op vlak van 
noodplanning hebben na de zesde staatshervorming anderzijds, een plaats te geven binnen de bestaande 
structuur. Een gelijkaardig punt is het inpassen van buitenlandse structuren voor het verlenen van bijstand in 
de Belgische organisatie voor crisisbeheer. Dit is nodig om operationeel voorbereid te zijn op een zwaar, lang-
durig incident waarbij er nood zal zijn aan bijstand uit het buitenland.

5) Zijn er garanties voor een aangepaste noodplanning, binnen de vooropgestelde timing indien er, naargelang 
de actualiteit, andere thema’s voorrang (kunnen) krijgen?

Nucleaire noodplanning zal altijd een prioriteit zijn voor het Crisiscentrum. Net zoals andere overheidsorganisa-
ties werkt het Crisiscentrum echter met middelen en mensen die het moet verdelen over een aantal thema’s/
risico’s. Daarom kan volgens noodzaak tijdelijk meer capaciteit voor risico’s zoals energietekort of terrorisme 
nodig zijn, waardoor lopende projecten vertraging oplopen. Hoewel projecten afwerken binnen de voorziene 
tijd de doelstelling is, is het evenzeer belangrijk voldoende tijd uit te trekken voor gesprekken met alle betrok-
ken diensten en partners, teneinde de rol van coördinerende instantie waar te maken. Risico’s beheersen is 
niet in een strakke planning te gieten, dus is een zekere flexibiliteit wenselijk. Dit neemt niet weg dat 2016 de 
streefdatum blijft voor het afwerken van de aangepaste teksten.

1.2.2 lOkale invulling van Het algeMene kader: Het Bnip MOl-dessel

BNIP staat voor bijzonder nood- en interventieplan. Bijzonder omdat het betrekking heeft op een specifiek ri-
sico; in dit geval incidenten in nucleaire installaties gelokaliseerd in de regio Mol-Dessel. Ook voor risico’s zoals 
spoorwegongevallen of ongevallen in een Seveso-bedrijf worden provinciale BNIP’s opgemaakt. Het nucleaire 
BNIP Mol-Dessel is een vertaling van de richtlijnen en principes vastgelegd in het federaal nucleair en radiolo-
gisch noodplan naar de lokale situatie, in samenspraak met lokale besturen en hulpdiensten.

Voor het uitvoeren van zijn/haar taken als federale regeringscommissaris (waaronder noodplanning), heeft de 
Gouverneur federaal personeel ter beschikking. De federale dienst noodplanning toegevoegd aan de Gouver-
neur van Antwerpen, is verantwoordelijk voor het opstellen van BNIP’s voor specifieke risico’s in de provincie.3 
Zij doet dit in nauwe samenwerking met de gemeentelijke noodplanambtenaar van de gemeente(s) waar de 
installatie(s) in kwestie zich bevinden. Afhankelijk van het thema worden ook de verschillende disciplines be-
trokken bij de concrete uitwerking van organisationele aspecten.

Net zoals het federale BNIP wordt een provinciaal BNIP af en toe geactualiseerd. Het updaten van te con-
tacteren mensen en hun telefoonnummers is iets wat constant gebeurt. Aanleidingen voor meer structurele 
veranderingen zijn verbeterpunten uit oefeningen die vervolgens doorgepraat werden met lokale besturen, 
de federale overheid en de disciplines. In afwachting van de wijzigingen die er aan het federale nucleair en 
radiologisch noodplan zullen gebeuren in 2015-2016, krijgt het provinciale bijzonder nood- en interventieplan 
(BNIP) voor de nucleaire installaties in Mol en Dessel een beperkte update.

Een kleine wijziging is de bewerking van het monodisciplinair plan voor discipline 5 (communicatie). Een meer 
grondige wijziging is de bepaling van leidende principes voor alarmering, in samenspraak met het Crisiscen-
trum. Deze moeten communicatie sneller op gang brengen, zodat informatie over de draagwijdte van een 
incident alle betrokkenen sneller bereikt. 

Er zal tevens een andere benadering komen van de indeling van nood- en interventiezones, naar analogie met 
de indeling die voor Tihange werd getest en reeds geïmplementeerd. Daarrond zijn al heel wat voorbereidingen 
gebeurd in deze regio. De volgende stappen zijn het valideren en effectief vastleggen van die indeling.

2. Jodium-131 en gelijkaardige onstabiele, kortlevende isotopen waartegen jodiumtabletten beschermen, worden niet aangetroffen bij Belgoprocess. 
Jodium-129, een langlevende nuclide die men in nucleair afval aantreft, kan eventueel wel vrijkomen maar nooit in een te hoge dosis voor de mens. 
3. Provincie is hier louter territoriaal opgevat en slaat niet op de bestuursstructuur.
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Een noodplanningszone is de cirkelvormige zone waarin maatregelen worden voorbereid, een interventiezone 
is de zone waarin maatregelen naar aanleiding van een incident effectief worden uitgevoerd. Zoals hierboven 
(in de vragensectie) uitgelegd, gebeurt het bepalen van de interventiezone onder andere op basis van het 
soort incident, de windrichting en de bronterm. In de nieuwe benadering zal met het oog op een gemeenschap-
pelijke interpretatie tussen de verschillende beleidsniveaus en het terrein een noodplanningszone op voor-
hand worden onderverdeeld in kleinere blokken met een cijfer-lettercombinatie.4 Dit zal de communicatie over 
de uiteindelijke interventiezone verbeteren en het uniform uitvoeren van maatregelen vergemakkelijken.

Uit vroegere oefeningen bleek dat de evaluatiecel bijvoorbeeld een hoek van 45° (met de installatie als het 
nulpunt) voorstelde als interventiezone; dat de politieke verantwoordelijken in het federale coördinatiecomité 
(COFECO) er nog een aantal graden bijdeden en dat de intervenanten op het terrein ten slotte in een nog 
grotere sector maatregelen ten uitvoer brachten. Om deze conservatieve bias in de beslissingsketen tegen te 
gaan en om tegemoet te komen aan de moeilijkheid om in de werkelijkheid cartografisch bepaalde gebieden 
af te bakenen, werd een nieuw en preciezer mechanisme voor de onderverdeling van een circulaire zone in 
sectoren, lagen en blokken ontworpen. Het werd eerst toegepast in Tihange en na positieve resultaten uit 
oefeningen ook geïntroduceerd in de noodplannen voor de overige nucleaire installaties in België en voor de 
kerncentrale in Chooz (Frankrijk).

Een in omvang beperkte zone rond de nucleaire installatie, vormt het sleutelgat (gele cirkel, S). De buitenste, 
zwarte cirkel is de 10 km-zone, de noodplanzone voor de schuil- en evacuatiemaatregel. Die wordt onderver-
deeld in twaalf sectoren van 30° die genummerd worden van 1 tot 9 en van A tot C, naar analogie met de 
nummering van de alarmsirenes van de Civiele Bescherming

 4. Voor de volledige en originele uitleg zie Vandecasteele C., De Neef H. & Degueldre D, Translation of the emergency planning zone to an interven-
tion zone: a multidisciplinary approach improving common understanding and implementation of protective actions, een publicatie en bijbehorende 
presentatie voor Eurosafe.

S
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De zone tussen het sleutelgat en de buitenste rand wordt vervolgens verdeeld in twee tot drie lagen. De eerste 
cirkel na het sleutelgat valt samen met de reflexzone. Door de kruising van sectoren en verschillende lagen 
worden blokken gevormd. Ieder blok krijgt een specifieke ‘benaming’ door een letter en een nummer. De let-
ters worden bepaald door de lagen, vertrekkende van de buitenste laag die letter Z krijgt (laatste letter van het 
alfabet), lagen naar binnen krijgen letters Y, X  en desgevallend W. De blokken krijgen een cijfer, beginnend 
van het noorden (0°) en oplopend volgens de wijzers van het uurwerk. De federale dienst voor noodplanning 
van de provincie dient op haar beurt in samenspraak met de lokale intervenanten deze theoretische principes 
in het BNIP te operationaliseren waarbij voor de afbakening van de blokken rekening wordt gehouden met de 
specifieke toestand op het terrein en herkenbare punten (bijvoorbeeld het effect van de loop van rivieren of 
wegen op het afzetten van een gebied). Tijdens een crisis kunnen dankzij dit systeem de coördinatiecomités 
op elk niveau en de mensen op het terrein een duidelijk gemeenschappelijk beeld ontwikkelen van zones/
blokken waarbinnen maatregelen van toepassing zijn. Indien maatregelen buiten de noodplanningszones 
nodig zijn, wordt een hele gemeente als één blok beschouwd.

De indeling in blokken voor de verschillende nucleaire sites wordt in WAPITI opgenomen, het webbased plat-
form voor interactie tussen de evaluatiecel en het federale coördinatiecomité. Bij de aanbeveling en de beslis-
sing omtrent maatregelen wordt vanaf nu gedacht in termen van blokken waarbinnen ze van toepassing zijn. In 
de toekomst zullen de provincies toegang krijgen tot WAPITI (Web Application Platform for Information Transfer 
Improvement).

VRagEn

1) Alle ongevalsscenario’s gaan blijkbaar uit van een dispersie van de radioactiviteit via de atmosfeer en van 
incidenten met reactoren. Over 10 jaar liggen alle reactoren stil, dus over 10 jaar is er geen noodplan meer 
nodig?

Dit klopt niet. Zelfs als België doorzet met de kernuitstap zijn er Nederlandse en Franse centrales dicht bij 
de Belgische grens waarvoor een noodplan klaar moet liggen. Wie de kosten voor de voorbereiding op bui-
tenlandse incidenten met gevolgen voor België moet dragen, zal dan besproken moeten worden. Naast de 
buitenlandse kerncentrales zijn er Belgische onderzoekslaboratoria en ziekenhuizen die gebruik maken van 
radio-isotopen en de bergingsinstallatie waarvoor ongevalsscenario’s en inschattingen van dispersie in functie 
van de bronterm nodig blijven.

S
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2) Wat als de hoogspanningspost van Elia naast de kerncentrale van Doel problemen ondervindt van een inci-
dent? Dan zit een groot stuk van België zonder stroom en moet men aan incidentbeheer doen zonder elektrici-
teit. Wat met de communicatie aan de bevolking?

Wanneer een kerncentrale om welke reden dan ook overgaat tot een noodstop en ophoudt met productie, valt 
het elektriciteitsnet niet sowieso weg. Er zijn mechanismes om schommelingen in vraag en aanbod op elkaar 
af te stemmen en capaciteit aan te vullen, bijvoorbeeld met stroom uit het buitenland. Dit hebben we ook ge-
zien in de discussie rond het afschakelplan, als reactie op het tijdelijk uit dienst zijn van een aantal centrales 
in 2014 en 2015. 

Er zijn in een recent verleden problemen met transformatoren geweest waarbij in de centrale van Tihange 
geproduceerde energie op een andere manier werd overgebracht op het net. Er zijn dus systemen die dat op-
vangen, waardoor we in een vrij stabiele situatie zitten. De communicatie aan de bevolking zal dus niet nood-
zakelijk in het gedrang komen, telefoons en televisies kunnen blijven werken. Waar wel een risico op bestaat 
is de verzadiging van zulke communicatiekanalen. Als iedereen tegelijk begint te telefoneren, kan zo’n kanaal 
omwille van verzadiging wegvallen.

3) Verloopt de samenwerking tussen federaal en provinciaal niveau goed? Wat als de provincies afgeschaft 
zouden worden? En wat met de gewestregeringen?

Allereerst streven alle partners betrokken in de noodplanning dezelfde doelstelling na: zo goed mogelijk 
voorbereid zijn op nucleaire incidenten. De provincie heeft als bestuursstructuur weinig te maken met nood-
planning. De afschaffing van de provincies zal geen impact hebben op de invulling van federale taken van de 
gouverneur (onder andere noodplanning) op het grondgebied van de provincie Antwerpen (zie ook voetnoot 
3). Op Vlaams niveau is er recent een crisiscentrum geïnstalleerd.5 Dat moet coördinerend optreden en de 
expertise die op gewestelijk niveau aanwezig is bundelen. Welke vorm onze samenwerking aanneemt, moet de 
toekomst nog uitwijzen.

4) Een evacuatie van Mol en Dessel is nog haalbaar mits de inzet van veel bussen, maar in hoeverre kan zo’n 
BNIP voorbereiden op de evacuatie van een stad als Antwerpen, in een worst case scenario?

Evacuatie wordt zeker voorbereid in de twee nucleaire BNIP’s (voor Doel en voor Mol-Dessel) voor de provincie 
Antwerpen. Hoewel we uit discussies tussen de federale overheid en het FANC kunnen afleiden dat de evacu-
atiemaatregel slechts per grote uitzondering uitgevaardigd zal worden en de schuilmaatregel als bescherming 
tegen de meeste incidenten meer voor de hand ligt, bereiden we er ons zo goed mogelijk op voor. Het is inder-
daad de meest complexe maatregel. Evacuatie zal steeds moeizaam verlopen, ook voor de regio Mol-Dessel 
die ook heel wat inwoners telt. Voor de stad en regio rond Antwerpen wordt het nog een stuk complexer. Met 
bussen en andere collectieve vervoersmiddelen zullen we proberen tegemoet te komen aan het capaciteitspro-
bleem.

1.2.3 de praktijk: de vOOrBereiding van de grOte driejaarlijkse Oefening

Een oefening is een simulatie van een reële gebeurtenis waarbij op basis van een ongevalsscenario alle struc-
turen, rollen en procedures die voorzien zijn in de noodplanning getest worden. Er speelt altijd een uitbater 
mee die volgens procedures het gesimuleerde incident meldt, waarop alle beleidsmatige niveaus hun rol be-
ginnen spelen en er soms ook inzet op het terrein wordt gesimuleerd. Een echt incident zal steeds complexer 
zijn omdat de ontplooiing van diensten en korpsen tijdens een oefening nooit gelijk kan zijn aan die in een 
reële situatie. Meestal wordt immers verwacht dat zij hun reguliere opdrachten kunnen blijven vervullen. Bij 
het extrapoleren van de conclusies van een oefening moet men steeds in het achterhoofd houden dat het om 
een simulatie ging.

In het najaar van 2015 vindt er in deze regio een grote oefening plaats waarbij zowel het SCK•CEN als Bel-
goprocess betrokken zijn. In totaal zijn er een vijfentwintigtal kleine en grote oefendoelen geformuleerd. In de 
voorbereiding van de oefening vraagt men aan alle betrokken partners (de drie beleidsniveaus en de discipli-
nes) wie wat uitgebreider wil oefenen. Dan gebeurt een selectie omdat niet al die doelen verenigbaar zijn in 
één realistisch scenario. In deze oefening zullen onder meer de concrete uitvoering van de schuilmaatregel en 
de decontaminatie van intervenanten extra aandacht krijgen. Daarnaast zal de samenwerking en informatie-
doorstroom tussen federaal, provinciaal en lokaal niveau, waar altijd verbetering mogelijk is, ook opnieuw een 
oefendoel zijn.

Twee oefendoelen die in het oog springen, zijn het testen van internationale samenwerking (met het IAEA, de 
bevoegde Europese diensten en buurland Nederland) en het betrekken van de bevolking via klankbordgroe-

 5. Voor meer info: www.bestuurszaken.be/incidentbeheer-en-continuïteitsplanning.
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pen. Dit laatste gebeurt voornamelijk op vraag van de gemeente Mol. Men wil een beter idee krijgen van de 
impact van bepaalde maatregelen op de bevolking; hoe zij die ervaren en ermee zouden omgaan. Met het 
oog hierop zal na de oefening een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de middenstand, 
de lokale industrie, scholen, enzovoort samenzitten. De in de oefening genomen maatregelen zullen overlo-
pen worden om te peilen naar reacties van de deelnemers. Met die input kan men hopelijk procedures beter 
afstemmen op de realiteit.

Tijdens een oefening spelen er behalve de reeds bekende actoren ook begeleiders en observatoren mee. 
Iedere deelnemende instantie krijgt een begeleider toegewezen, aangeduid door het team dat de oefening 
voorbereidde. Hun rol is enerzijds de werking van die instantie evalueren en anderzijds ervoor zorgen dat 
alle oefendoelstelling aan bod komen. Een oefening is immers voorbereid met het oog op het testen van die 
doelstellingen. Reacties van deelnemers worden logischerwijze niet voorbereid, maar kunnen er wel toe leiden 
dat een oefening een heel andere wending neemt. Als door die andere wending belangrijke zaken niet aan bod 
dreigen te komen, kan zo’n begeleider de oefening stil leggen en met de gewenste wending weer opstarten. 
Een observator is iemand die de oefening volgt en inzichten opdoet die achteraf meegedeeld worden. Deze rol 
is dus veel vrijblijvender dan de concrete taken van de begeleider.

VRagEn

1) Vanuit ervaringen in het verleden kan men stellen dat oefeningen goed voorbereid worden. Het stokt echter 
achteraf: er wordt te weinig gedaan met bemerkingen en leerpunten eens de oefening afgelopen is. Worden er 
genoeg mensen en middelen voorzien voor evaluatie van oefeningen?

Dit gevoel klopt en het is inderdaad een kwestie van capaciteit. Dit wil echter niet zeggen dat oefeningen niet 
worden opgevolgd. Er gebeurt steeds een debriefing, voor grote oefeningen zelfs een erg uitgebreide. De ken-
nisgeving van de resultaten aan elke actor trachten we te organiseren via een piramidestructuur. Een tussen-
niveau zoals de federale dienst noodplanning van de gouverneur is dan verantwoordelijk voor het verzamelen 
van de lokale gegevens voor de debriefing en voor het terugkoppelen naar diezelfde lokale actoren na het 
nationale debriefingsproces. Idealiter wordt op alle niveaus een terugblik georganiseerd aan de hand van die 
resultaten. Er wordt dus geëvalueerd en leerpunten leiden tot verbetertrajecten maar de communicatie daar-
over aan alle deelnemers kan beter.

2) Evacuatie wordt als één van de moeilijkste maatregelen beschouwd. Is het ooit al een oefendoelstelling 
geweest? Als je zoveel mensen evacueert of aanzet tot evacuatie, is er dan een oplossing voor decontaminatie 
van die mensen en hun voertuigen?

De evacuatiemaatregel is in nucleaire context één keer getest. In 2010 werden een duizendtal leerlingen van 
het lager onderwijs vanuit de regio Beveren naar het decontaminatiecentrum Puyenbroeck in Wachtebeke 
geëvacueerd. Voorafgaand werd duiding gegeven bij radioactiviteit om te kaderen wat er stond te gebeuren.

De burgemeester van Mol vult aan dat naast mensen wegsturen of weghalen uit een gebied ook de toegang 
aan zij die binnen willen, ontzegd moet kunnen worden. Met zones tot 10 en 20 km zit men gauw tot aan we-
gen zoals de E34 die afgezet moeten worden. Is daar op geoefend? En wat moet een lokaal gemeentebestuur 
antwoorden aan schooldirecties die willen weten of ze ouders hun kinderen mogen meegeven tijdens een 
schuilmaatregel?

3) Waarom is er voor nucleaire risico’s een noodplan dat qua aanpak zo sterk afwijkt van andere noodplan-
nen? Is men niet beter af met één uniforme aanpak, zijnde de bottom up aanpak die geldt bij andere inciden-
ten? Zelfs in Seveso-noodplanning wordt opgeschaald in plaats van ineens het federale niveau de verantwoor-
delijkheid te geven. Is gegarandeerde federale aanpak geen overkill voor nucleaire installaties zoals deze in 
onze regio?

Het federale nucleaire noodplan zal niet bij elk radiologisch incident geactiveerd worden. Enkel voor welom-
schreven scenario’s is dat een noodwendigheid. Voor minder risicovolle installaties zoals FBFC Int. hier in de 
regio of voor een transportongeval waar dan ook in België bestaat steeds de mogelijkheid om het nationale 
niveau in te schakelen maar is het geen automatisme. Het is ook niet zo dat we voor elke maatregel en elke 
zone het warm water hebben uitgevonden voor dit BNIP. Er zijn wel degelijk principes die gelijk lopen voor 
andere soorten risico’s.

Er is gekozen om met het federaal nucleair noodplan af te wijken van die opschaling die andere risico’s ken-
merkt om twee redenen. Ten eerste wijkt de perceptie over nucleaire risico’s bij de bevolking sterk af van de 
perceptie over andere risico’s. Hoewel in de ogen van sommige specialisten chemische ongevallen inderdaad 
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vergelijkbare implicaties hebben, draait deze vergelijking voor de bevolking anders uit. Ten tweede is exper-
tise voor het bestrijden van de gevolgen van een nucleair ongeval niet breed gezaaid. In plaats van op lokale 
en provinciale niveaus waar nodig gespecialiseerde diensten te voorzien, is ervoor gekozen om alle expertise 
federaal te centraliseren in geval van een crisis. Deze keuze is inderdaad betwistbaar. Er werd gekozen voor 
duidelijkheid, waar we zien dat in veel landen in het midden wordt gelaten welk niveau verantwoordelijk is. Op 
het moment zelf beslissen wie wat zal doen, heeft echter als groot risico dat er na een incident waarschijnlijk 
reorganisatie van het crisisbeheer nodig is. Dit was het geval in Fukushima, Japan, waar lokale en andere over-
heden elkaar tegenspraken.

1.3 parallelle sessies

1.3.1 cOMMunicatie aan de BevOlking

Roeland Kortleven, communicatieambtenaar gemeente Mol en lid federaal team D5

Op vlak van crisiscommunicatie is er de afgelopen tien jaar erg veel veranderd: we zijn beter voorbereid en 
beter aangepast aan de context waarbinnen we moeten werken. Die context bestaat uit de uitdaging de nood 
aan snelle communicatie in de buitenwereld te lenigen, terwijl het aanbod aan geverifieerde informatie in 
het begin beperkt is. Ten tweede heeft niemand, laat staan de overheid, nog een monopolie op communicatie 
aan de bevolking. Dankzij allerlei media is bij wijze van spreken iedereen journalist. Professionele media kun-
nen op hun beurt sneller werken dankzij de input van die zogenaamde burgerjournalisten.

In deze context lopen crisiscommunicatoren gauw achter de feiten aan. Als overheid mag je er niet van uitgaan 
dat iets toegedekt zal blijven en moet je een lek via andere media voor zijn. Evenmin is het realistisch te willen 
controleren en beheersen welke berichten er zoal circuleren. Wat je wel kan doen is de onder- of overperceptie 
van een crisis aanvoelen en bijsturen. Het is dus wenselijk de blik naar buiten te richten, te volgen wat daar 
gebeurt en er op te reageren. De bevolking verwacht immers snelle duiding: niet communiceren is geen optie. 
Om zich aan deze inzichten aan te passen, organiseren crisiscommunicatieteams zich de laatste jaren anders.

Vooraleer te communiceren, maakt men een analyse op drie niveaus: information-behaviour-sensemaking 
(IBS). Deze termen omvatten volgende vragen. Wat weet de buitenwereld al? Welk gedrag stellen mensen en 
tot welke problemen leidt dat? Welke gevoelens leven er? Hebben mensen het bijvoorbeeld over hun persoon-
lijke gezondheid of eerder over de milieuproblematiek op lange termijn? Voor de eigen communicatie bevraagt 
men zichzelf volgens hetzelfde principe: welke kennis willen we uitdragen; welk gedrag willen we dat mensen 
stellen en op welke gevoelens willen we inspelen? Om een boodschap te brengen waar deze zaken inzitten, 
communiceert men volgens het We know-we do-we care-principe. Dit weten we al; dit zijn we aan het doen en 
we voelen met jullie mee. Als overheid is het immers van belang zich niet te beperken tot het feitelijke niveau 
(weten, doen) maar ook begrip en betrokkenheid in je communicatie te verwerken.

Discipline 5 heeft de taak die analyse en communicatie uit te werken. Er zitten verantwoordelijken D5 op 
verschillende niveaus: federaal, provinciaal, bij de (verschillende) gemeente(s) en bij het bedrijf. Er vond een 
positieve evolutie plaats. Waar tien jaar geleden de verantwoordelijken nog kennis moesten maken met elkaar 
aan het begin van een oefening is nu min of meer op voorhand geweten hoe de taken tussen de betrokken 
communicatieambtenaren op die verschillende niveaus verdeeld zijn. Bij grote rampen worden de hieronder 
opgesomde functies uitgevoerd door een team, met daarin D5’s van verschillende beleidsniveaus. Geen enkel 
niveau heeft immers voldoende D5’s om al die functies zelf in te vullen. Om de communicatie tijdens een 
serieus incident in goede banen te leiden, zijn dertien tot veertien mensen nodig. Hun taakverdeling en samen-
werking is dus best op voorhand geregeld.

 ▪ Dir-Info: neemt verantwoordelijkheid over crisiscommunicatieteam, zit in de crisiscel (ook coördinatieco-
mité genoemd) en adviseert burgemeester/gouverneur/Minister.

 ▪ Strateeg: neemt afstand van de drukte in de crisiscel, krijgt analyses binnen en formuleert eigen advie-
zen aan Dir-Info.

 ▪ Coördinator: neemt de praktische zorgen voor het draaien van het team voor zijn rekening. Zijn de facili-
teiten voorhanden; is de rolverdeling bekend; zijn beschikbare analyses voor iedereen toegankelijk; lopen 
interne communicatietools naar behoren?

 ▪ Analyst: scant buitencommunicatie volgens het IBS-principe. Zet de eigen communicatie in eerste 
schema’s die aan de strateeg bezorgd worden.

 ▪ Redactie: doet uitvoerend werk zoals teksten schrijven en tweets opstellen.

 ▪ Plaatselijke persopvang: minder ingevuld maar soms nodig. Waar mag men beelden maken en waar niet?
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De kanalen waarlangs D5 met de bevolking kan communiceren zijn:

 ▪ De pers: door het verspreiden van berichten, het organiseren van briefings, door op praktische vragen 
van de pers te antwoorden en afspraken met nieuwsmakers te maken.

 ▪ De sociale media: hier kan men als overheid niet afwezig blijven.

 ▪ Alarmsirenes: maar er zijn bedenkingen bij het nu hiervan.

 ▪ Be-Alert: de opvolger van het CIN. Mensen in een centrale databank kunnen via Be-Alert telefonisch, per 
e-mail of sms verwittigd worden. Het platform kan ook een Facebook- of Twitterpagina aansturen. Iedereen 
wiens nummer en adres vindbaar is via 1207, zit daar vanzelf in. Tijdens de pilootfase verstuurden de deel-
nemende gemeentebesturen oproepen om die informatie zelf aan te vullen (bijvoorbeeld gsm-nummers en 
e-mailadressen). Het verzamelen van die extra informatie verloopt dus volgens het opt-in principe. Be-Alert 
laat toe om geografisch gericht te kunnen communiceren: ofwel zeer gericht (narrowcasting) ofwel net 
ruim (broadcasting). Het is een open, transparant platform, toegankelijk vanop verschillende bestuurlijke 
niveaus. Het is echter belangrijk de beslissingsbevoegdheid over het gebruik ervan te respecteren.

Na de alarmfase (zo’n 1 tot 30 minuten na de ramp) evalueert discipline 5 of men de communicatie voortzet 
via dezelfde kanalen dan wel uitbreidt met een callcenter. Veel gemeenten kunnen een bescheiden lokaal call-
center inrichten. De federale overheid heeft akkoorden met grotere privé-callcentra die ingeschakeld kunnen 
worden. De goede opstart van zo’n callcenter is belangrijk. Een goede informatiedoorstroom naar degene die 
het aanstuurt zodat alle medewerkers de juiste informatie verspreiden, moet gegarandeerd zijn alvorens het 
oproepnummer aan de bevolking te verspreiden.

VRagEn

1) Wie zit aan de knoppen van Be-Alert?

Zowel de lokale, provinciale als federale verantwoordelijken D5 hebben toegang. Het is een beveiligde website, 
toegankelijk door ieder bevoegd niveau, met eigen paswoorden. In de testfase hadden slechts een aantal ge-
meenten een eigen toegang (Dessel niet, Mol wel) maar alle gemeenten kunnen ook nu al door de provinciale 
D5 aangestuurd worden. Vanaf 2017 zal elke gemeente haar eigen toegang hebben.

2) Wie brengt betrouwbare info?

Een overheid die uitstraalt: we know-we do-we care en die drie componenten ook feitelijk invult. Qua kanaal: 
de gemeentelijke website is volledig in handen van de gemeentelijke crisiscel dus in principe vrij van foutieve 
of tendentieuze informatie zoals die wel eens op andere media te vinden is.

3) Hoe kan men informatie kanaliseren nu iedereen journalist is geworden?

Kanalen alleen zullen nooit de oplossing zijn. Door er slim tussen te schakelen en strategisch in te zetten op 
bepaalde kanalen, behoud je als overheid de controle.

4) Wordt er gewerkt met templates voor persberichten om een snelle communicatie te kunnen doen?

Dat gebeurt op de moment zelf want redactiewerk is snel gedaan. Het draait ‘m ‘m over het leggen van de 
juiste klemtonen.

5) Is differentiatie in communicatieboodschappen mogelijk? Zijn er eenvoudige boodschappen die direct ver-
stuurd kunnen worden en niet eerst geverifieerd moeten worden?

Wanneer er heel weinig geweten is, kan je als overheid procesinformatie geven. Dit komt neer op communice-
ren van wat voor de hand ligt maar je bent tenminste aan het communiceren. Ook de allereerste communica-
tie wordt opgesteld op basis van het we know-we do-we care principe, met de eerst beschikbare gegevens.

6) Kan je je zowel met je woon- als werkplaats registreren bij Be-Alert?

Zich kunnen inschrijven op twee plekken is een suggestie aan het federale niveau die al veelvuldig werd ge-
daan. Hopelijk maakt men dit mogelijk in het definitieve platform.
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Verwittigd worden op basis van de plek waar je op dat moment bent en die verschilt van de plek waar je inge-
schreven bent, is een toepassing van cell broadcasting. Het voorbeeld van Pukkelpop kan dit verduidelijken. 
Mensen van over heel Vlaanderen en verder zijn samen op de festivalweide. Op dit moment is het technisch 
mogelijk om een boodschap te kunnen sturen via een mast en zo alle gsm-bezitters die zich binnen het bereik 
van de antenne(s) van die mast bevinden, via sms te bereiken. We zitten echter nog in de onderzoeksfase: de 
federale overheid onderzoekt verschillende technieken en hun financiële implicaties en voert moeilijke ge-
sprekken met operatoren. Dit is wel de toekomst want het combineert de voordelen van narrow- en broadcas-
ting.

7) Hoe ken je de evolutie in de info? Hoe weet je wat er al bekend is onder de bevolking?

Via de sociale media (Facebook, Twitter) kan je als het ware de buitenwereld naar binnen halen.

8) Waar moet de bevolking van een hele gemeente naartoe bij evacuatie?

9) Na een ongeval zal er heel veel informatie vrijkomen. Wat is betrouwbare info?

10) Is het nuttig om Desselse burgers zich nu te laten inschrijven voor Be-Alert met hun gsm-nummer, wetende 
dat er pas in 2017 gemeentelijke toegang zal zijn?

11) Is er al feedback over Be-Alert na de proeffase?

12) Zit iedereen nu automatisch in Be-Alert of niet?

StEllingEn

1) Burgers krijgen liever de burgemeester dan een communicatieambtenaar te zien voor crisiscommunicatie.

Klopt. D5’en zullen op dat moment niet te zien. Zij bemannen het ondersteunende team van een burgemees-
ter, Gouverneur of minister die dan het woord neemt maar worden in principe niet het gezicht van de communi-
catie.

2) Wie is een betrouwbare infoverstrekker (begrijpelijke taal, wetenschappelijk correct)? De overheid is net 
verdacht op zo’n moment.

Niet echt. We care is echt een boodschap voor de overheid, een burgemeester is hiervoor de persoon bij uit-
stek.

We know; het gezicht van dat eerste type overheidscommunicatie is niet noodzakelijk de grootste expert. Het 
kennisluik van de overheidscommunicatie kan door iemand anders gedaan worden.

We do; daarvoor is iemand op het terrein inderdaad betrouwbaarder.

Het is inderdaad beter deze drie types van boodschappen door verschillende mensen te laten brengen. Een 
crisis wordt door meerdere actoren opgelost dus is communicatie daarover ook best verdeeld. Zolang ze maar 
afstemmen over hun rollen en inhoudelijke boodschappen.

3) We do-communicatie (over overheidsoptreden) is niet voldoende. Mensen hebben de psychologische be-
hoefte te weten wat ze zelf moeten doen.

Dat klopt. Die ‘we do’ gaat over twee richtingen. Wat doen wij als overheid en wat willen we dat jullie doen? Dit 
geldt ook voor we care en we know; er is steeds een burger-kant aan.

4) Aangezien uit onderzoek blijkt dat mensen minder vertrouwen hebben in sociale media dan in klassieke 
media zoals de radio, tv en kranten, is het niet zinvol dat Be-Alert investeert in Facebook en Twitter.

5) De overheid kan niet alles regelen. Aangezien infokanalen technisch nooit in staat zullen zijn om 100% 
van de bevolking te bereiken, zouden we bijkomend kunnen investeren in de zelfredzaamheid van burgers en 
‘samenredzaamheid’ van de regio.
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VOORStEllEn

1) Naar Nederlands voorbeeld kan een ‘regionale rampenzender’ goed zijn voor doorstroming van info naar 
burgers. Laat ons dat onderzoeken.

De burgemeester van Dessel voelt hier wel iets voor. Er is het voordeel van de duidelijkheid: dit kanaal is clean, 
alle informatie hierop is gecheckt en enkel wij kunnen eraan. Voor de financiële kant kan er misschien een 
contract met een regionale zender afgesloten worden om de programmatie uit te schakelen in geval van een 
incident dat crisiscommunicatie vereist. Regionale zenders zullen hierin waarschijnlijk wel interesse voor tonen 
omdat het hen de kans biedt hun maatschappelijke rol in te vullen.

De provinciale communicatieambtenaar meldt dat dinsdag 3/2/2015 met ATV, RTV en Radio 2 een over-
eenkomst wordt afgesloten om een banner of soortgelijke informatieregel tijdens hun uitzending te kunnen 
invoeren op het moment dat de bevolking gealarmeerd moet worden. Het is een extra communicatiemiddel. 
Wat een echte rampenzender betreft: er zijn gesprekken en geïnteresseerde partners maar dat is zeker niets 
voor dit jaar. 

Er is niet één ultiem kanaal waarmee we alles gaan afdekken wat het bereiken van burgers betreft. Elk extra 
kanaal helpt maar goede communicatie houdt een mix van verschillende kanalen in. Het nadeel van zo’n zen-
der is dat er heel wat afspraken nodig zijn voor het goed functioneren ervan.

2) Kunnen bij een ramp sociale media lam gelegd worden zodat alleen betrouwbare infokanalen overblijven?

Dit is niet wenselijk aangezien communicatoren via analyse van de sociale media de buitenwereld naar binnen 
kunnen halen. Kijken wat burgers bezighoudt om de we care-communicatie daarop af te stemmen is nodig. Als 
er bijvoorbeeld geruchten circuleren over de kankerverwekkendheid van een bepaald product, kan je dat op-
vangen en counteren. Na je eigen communicatie kan je op de sociale media nagaan of de communicatie effect 
had, geloofwaardig was en desgevallend bijsturen.

Eerst zijn met informatie zal heel moeilijk zijn. Een overheid moet er vooral naar streven die drie componenten 
in de communicatie te hebben en volgens IBS-principe duidelijk te vermelden welk gedrag wordt verwacht. Ook 
is het zeker niet de bedoeling de communicatie aan anderen over te laten omdat je er niet als eerste bij was. 
Als je er wel als eerste over kan berichten, heb je het voordeel dat je de toon kan zetten. Wat heel fel verbe-
terd is tegenover vroeger is de bereidheid om te communiceren over incidenten. Waar vroeger de overheid en 
instellingen zaken die geheim waren gebleven liever geheim hielden, communiceert men nu vaker proactief.

3) Sirenes zijn onvoldoende bekend bij de bevolking. Er zou hierover meer info moeten komen, bijvoorbeeld via 
gsm. 

4) Het is belangrijk om preventief te werken aan de uitbouw van een betrouwbaar infokanaal, bijvoorbeeld Be-
Alert.
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1.3.2 Het cOncept van de reflexfase

Hans De neef, Coördinator nucleair noodplan bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken

Het nucleair en radiologisch noodplan gaat ervan uit dat een ongeval in een kerncentrale of nucleaire instal-
latie een evolutief karakter zal hebben. De beveiligingssystemen van zo’n installaties zijn zo uitgerust dat er 
geen radioactieve lozing kan plaatsvinden, of, indien er zaken tegelijkertijd misgaan, dit vertraagd gebeurt.6 
Toch wordt in de noodplanning geen enkel scenario uitgesloten; ook geen ongeval met snelle kinetiek. 7 
Voor scenario’s met een snelle evolutie (niet noodzakelijk bij een lozing, ook bij een dreiging) is de reflexfase 
ontworpen. In die situaties kunnen beschermingsacties nodig zijn alvorens alle cellen in het federale Crisis-
centrum of op niveau van de lokale overheden operatief zijn. Indien verwacht wordt dat er binnen vier uur een 
bedreiging voor de bevolking zal ontstaan en dus tegenmaatregelen nodig zijn, kondigt de uitbater de reflex-
fase af.

Een notificatieniveau NR wordt automatisch omgezet naar het corresponderende alarmniveau UR. Door onmid-
dellijk vooraf bepaalde beschermende maatregelen in een vooraf bepaalde zone af te kondigen (principe van 
koude besluitvorming), wil men de bevolking beschermen in afwachting van een meer gedegen analyse en 
advies van de verschillende federale crisiscellen (warme besluitvorming). Deze beschermende maatregelen 
(waarschuwen, schuilen en luisteren naar radio en televisie voor verdere berichtgeving) worden gecoördineerd 
door de gouverneur in samenwerking met de lokale overheden. Bovengenoemde maatregelen combineren een 
eenvoudige bescherming (schuilen in eigen huis) en een uitvoering die haalbaar is binnen vier uur.

Voor de installaties van Mol en Dessel is de reflexzone vastgesteld op 3,8 km. Deze theoretisch bepaalde 
afstand zal een concrete, operationele invulling krijgen in overleg met alle overheden, zoals reeds aangehaald 
bij de uitleg rond het sleutelgatprincipe en het BNIP Mol-Dessel.

De reflexfase is de overgangsfase naar meer traditioneel crisisbeheer. De duur hiervan is afhankelijk van 
de tijd die nodig is om op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau crisiscellen en coördinatiecomités te 
mobiliseren en in hun schoot gegevens te verzamelen, te analyseren, te evalueren en beslissingen te nemen. 
De ervaring uit oefeningen leert dat twee uur gemiddeld volstaan. Naargelang het alarmniveau (U1, 2, 3 ) dat na 
evaluatie door de Emergency Director afgekondigd wordt, zullen de reflexmaatregelen gehandhaafd, opgehe-
ven of aangevuld worden.

VRagEn

1) Is de reflexfase ooit al geoefend gedurende een aantal uren om dan over te schakelen naar crisisbeheer op 
federaal niveau?

Die wordt regelmatig geoefend en de laatste jaren ook in de regio Mol-Dessel. Een scenario waarbij de reflex-
fase nuttig is, is voor de installaties in deze regio (en voor het IRE in Fleurus) immers veel waarschijnlijker dan 
voor een kerncentrale. Er bestaan echter nog steeds verschillende interpretaties inzake het overnemen van het 
crisisbeheer, ook op federaal niveau. Het gebeurde bijvoorbeeld dat de federale crisiscel al uren was samenge-
komen en volledig operationeel was, maar geen actie ondernam om het crisisbeheer over te nemen.

2) Wordt er ook rekening gehouden met lokale evenementen? Wat als de reflexfase afgekondigd wordt tijdens 
Graspop? + 3) Indien een nucleair incident een gevolg is van een veel groter accident (een vliegtuigcrash met 
een grote brandstofbrand), wie coördineert dan, wie is verantwoordelijk?

Dat zijn inderdaad grote rampen. Het noodplan probeert daar in zekere mate op voor te bereiden, maar ver-
warring is in een crisissituatie nooit volledig uit te sluiten. Een crisis is bijna per definitie een moeilijke, onvoor-
spelbare situatie. Er zullen zaken voorbereid zijn, maar er zullen ook zaken zijn waarop men minder vat heeft 
en waarvoor op dat moment oplossingen gezocht moeten worden. Op basis van de omstandigheden en eerste 
evaluaties zal men moeilijke beslissingen moeten nemen.

In het geval van multi-risk evenementen, zoals het vliegtuigongeval met daaropvolgend nucleaire dreiging, zal 
de reflexfase worden afgekondigd en gelijktijdig een vorm van ‘normaal’ risicobeheer, gericht op de bestrijding 
en strategische opvolging van het vliegtuigongeval. Die twee hoeven niet per se tegenstrijdig te zijn.

 6. Hoewel bij sommige mensen het beeld leeft dat ieder ongeluk met radioactieve stoffen op korte termijn dodelijk is, zijn de gevolgen meestal prob-
lematisch op lange termijn. Het gaat om de verhoging van het risico op de ontwikkeling van bepaalde types kanker en genetische afwijkingen.

 7. Snelle kinetiek staat niet noodzakelijk gelijk met het ergst mogelijke ongeval. Er zijn scenario’s denkbaar met trage evolutie waarvan de gevolgen 
veel ingrijpender kunnen zijn dan een ongeval met snelle kinetiek.
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4) Men lijkt bij de criteria voor de reflexfase enkel uit te gaan van mogelijke lozingen in de lucht. Worden er 
ook andere scenario’s mee in rekening genomen? Bijvoorbeeld een schip met radioactief afval dat zinkt in het 
kanaal?

Waarschijnlijk zal de reflexfase niet afgekondigd worden bij het zinken van een boot. De vissen zullen daarvan 
de gevolgen ondervinden maar voor de vissers is er tijd. Het zal mogelijk zijn om binnen de vier uur te bereke-
nen of er drempelwaardes zijn overschreden en op basis daarvan tegenmaatregelen te nemen. Hetzelfde geldt 
voor de besmetting van de bodem, bijvoorbeeld door de berging. Dat zal traag gaan en dus is er voldoende 
tijd voor analyses om tegenmaatregelen op te baseren, wat bij incidenten die tot reflexmaatregelen nopen, per 
definitie niet zo is.

En wat indien een terroristische groep dreigt met een aanval met nucleair materiaal?

Inlichtingendiensten analyseren dergelijke dreigingen. Het Crisiscentrum heeft daar wel een coördinerende rol 
in maar het zijn de inlichtingen- en veiligheidsdiensten die analyseren en adviezen formuleren inzake civiele 
bescherming. In het scenario van een multi-risk event met een terroristische dreiging en een mogelijke lozing 
zullen verschillende structuren en diensten actief zijn om beide problemen te neutraliseren. Op niveau van de 
uitbaters zijn in het kader van nuclear security eisen gesteld om beschermingsmechanismen ‘in de diepte’ te 
gaan ontwikkelen. 

Net zoals het antwoord op de derde vraag geldt hier dat men er niet van uit kan gaan dat een crisissituatie 
volledig rimpelloos zal verlopen, ondanks het feit dat er is nagedacht over mogelijke scenario’s. Crisissituaties 
gaan gepaard met schade en imperfecte oplossingen.

5) Wat met transportongevallen in een regio waarin geen sirenes staan en de bevolking niet vertrouwd is met 
de nucleaire materie?

De locatie van transportongevallen is niet op voorhand te bepalen in tegenstelling tot incidenten in nucleaire 
installaties. Aangezien een transportongeval veeleer ‘traditionele’ gevolgen zal hebben, zal het nationaal 
nucleair noodplan niet onmiddellijk geactiveerd worden. De hulpdiensten zullen ingelicht worden en ter plaatse 
vaststellingen gaan doen. Daarvoor heeft het FANC sinds kort een aantal scenario’s ontwikkeld. In functie van 
bepaalde, door hulpdiensten waarneembare criteria, wordt daarin aangegeven welke perimeter men moet 
instellen. Dit initiatief om meer structuur in het reactiepatroon op transportongevallen te brengen, zal nog 
gecommuniceerd worden aan de lokale overheden.

De bevolking zal zoals voor andere risico’s via traditionele kanalen geïnformeerd moeten worden. Men is 
wel volop bezig om systemen te ontwikkelen die toelaten om de bevolking te verwittigen, ongeacht waar een 
incident plaatsvindt. Zo zal het Be-Alert systeem, dat zich momenteel in een testfase bevindt, toelaten via sms, 
mail en via door de overheid beheerde Facebook- of Twitterpagina’s de bevolking op de hoogte te stellen van 
gebeurtenissen (zie voor meer info de sessie over communicatie aan de bevolking door Roeland Kortleven).

6) Welk signaal waarschuwt voor wat en wat houdt schuilen concreet in? Ben ik in mijn tuinhuis veilig genoeg 
of moet ik mijn huis binnengaan? Is het nuttig handschoenen en een muts aan te doen om zich zoveel moge-
lijk af te schermen van de buitenlucht?

Tuinhuisjes zijn niet de aangewezen locatie om te schuilen. Je hebt daar niet voldoende isolatie tegen wat er in 
de lucht zit en geen voldoende bescherming tegen straling. Een huis of stevig gebouw is beter en het midden 
van een huis is beter dan de kelder of de zolder. In de middenste kamers is de afstand tussen de buitenlucht 
en de schuilende persoon het grootst. Je doet best vensters toe en sluit kieren en gaten af. Echter, sterven 
door blootstelling aan radioactiviteit is minder waarschijnlijk dan sterven door verstikking dus zorg ervoor dat 
er nog luchttoevoer is.

Weet de bevolking dit voldoende? Interpreteert niet iedereen schuilen op zijn eigen manier?

Op de site www.nucleairrisico.be staat een lijst met vaak gestelde vragen (FAQ’s) en antwoorden waaraan 
onder andere het FANC meegewerkt heeft. Iedereen kan die raadplegen.

In een reflexfase is het toch niet de bedoeling dat je eerst op je computer gaat opzoeken wat je moet doen? 
Moet de overheid die mensen niet als doelpubliek uitkiezen en hen actief de informatie verschaffen die ze op 
zo’n moment nodig hebben?
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De overheid organiseert om de vijf jaar een grootschalige campagne. Mensen in risicogebied kunnen zich per-
manent informeren door op www.nucleairrisico.be zulke zaken op voorhand op te zoeken. 

Iemand die op de residentiewijk van het SCK•CEN is komen wonen getuigt een bundeltje met informatie te 
hebben gekregen. Het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de burger in kwestie om die informatie te 
onthouden en goed te bewaren.

7) De reflexzone telt 3,8 km. Bijna heel Dessel ligt hierin, op vijftig huizen na. Mogen we in de operationalise-
ring van die zones vastleggen dat heel Dessel daarin valt en die vijftig huizen bijvoorbeeld mee opnemen in 
het CIN?

Dit mag, de gemeente beslist over de operationalisering van de zones en je mag die uitbreiden tot aan die 
vijftig huizen.

8) Wat mag en wat moet de lokale overheid doen vooraleer die reflexfase ten einde is en men in Brussel klaar 
is om de zaak over te nemen?

In het eerste halfuur tot drie kwartier gaan we ervan uit dat men op elk niveau zich zal moeten organiseren 
en orde zal moeten scheppen in een context met weinig gevalideerde info. Op gemeentelijk niveau moet men 
in samenwerking met de gouverneur een invulling geven aan de drie vooraf bepaalde reflexmaatregelen: de 
bevolking waarschuwen, de bevolking laten schuilen en hen vragen naar radio en TV te luisteren voor meer 
info. Men heeft eveneens de vrijheid om op aangeven van de hulpdiensten bijkomende acties te ondernemen. 
Wanneer de federale crisiscellen operationeel zijn, schakelen we over op meer traditioneel crisisbeheer en ligt 
de eindverantwoordelijkheid bij de federale overheid (zie hierboven).

9) De reflexfase noopt tot onmiddellijke actie die uitgaat van de gouverneur. Heeft de provincie een permanen-
tie die 24/7 bereikbaar is?

Ja.

10) Waarom komt het provinciaal niveau nog tussen in de reflexfase? Volstaat het niet om lokale, snelle acties 
in de gemeentelijke veiligheidscel met bijstand van iemand van het bedrijf voor te bereiden en uit te voeren?

Dat is een terechte vraag. In een provinciaal BNIP moet gespecifieerd worden hoe de gouverneur dat precies 
gaat doen en hoe de samenwerking met het lokale niveau zal verlopen. Het is wel belangrijk om voordien ie-
mand aan te duiden die verantwoordelijk is voor het beheer van de crisis omdat enkel die persoon/dat niveau 
de opdracht mag geven aan de Civiele Bescherming om de sirenes te activeren.

De burgemeester van Mol geeft aan dat het gemeentelijke coördinatiecomité veel sneller bij elkaar zal zijn dan 
het federale. Dan is het een kwestie van informatie verzamelen over wat er aan de hand is en wat er gedaan 
kan worden. Eigenlijk stelt een burgemeester die zelf zijn verantwoordelijkheden opneemt, zich kwetsbaar op; 
burgemeesters worden immers vaak aangeklaagd en veroordeeld voor hun aanpak. Uitgaan van een worst 
case scenario en de meest ingrijpende maatregelen nemen, kan je dus niet doen. Daarom moet er zo snel 
mogelijk informatie zijn om zinnige beslissingen te kunnen nemen.

11) Hebben jullie standaardscenario’s voor de reflexfase?

StEllingEn

1) Voor intervenanten van brandweer, politie en medisch personeel van het ziekenhuis geldt dat nucleaire 
noodplanning niet zo veel zal verschillen van gewone noodplanning. Zij moeten op het moment van een oproep 
evenzeer uitrukken en weten net als in andere gevallen niet waarmee ze te maken zullen krijgen. We zijn er 
niet zoveel mee dat de meeste incidenten een evolutief karakter kennen want wij moeten er van in het begin 
heen.

Het klopt dat interventiediensten bepaalde strategieën ontwikkelen die van pas komen in een ruimere context. 
In een radiologische noodsituatie zijn er echter per discipline, naargelang hun taak, bepaalde verwachtingen. 
De politie zet de zone af die in principe veilig is. De medische discipline komt niet in die ‘gevarenzone’. Daar-
voor is enkel de brandweer bevoegd.
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In een crisisfase loopt het leven verder waardoor ook op andere plekken inzet nodig zal zijn. Als we bovendien 
enkel brandweerlui in de besmette zone zullen toelaten, zullen we er heel veel nodig hebben. Onder bepaalde 
omstandigheden is het gerechtvaardigd om tussen te komen in de besmette zone. Daarom heeft een ‘werk-
groep Intervenanten’ de verschillende wettelijke opdrachten van de disciplines bekeken in functie van verschil-
lende mogelijke blootstellingsrisico’s, met aandacht voor welke beschermingsmiddelen nodig zijn. De resul-
taten voor disciplines 1, 3 en 4 zijn klaar.8  Discipline 2 wordt aan de werkgroep toegevoegd. Daarnaast zijn 
operationele schema’s voor de intervenanten opgesteld waarbinnen de alarmdrempels voor de persoonlijke 
dosismeters voor de intervenanten worden bepaald.

2) Voor de politiemensen die de perimeter gaan afzetten is het moeilijk op tijd informatie te krijgen: naar welk 
soort incident worden we gestuurd en welke beschermingsmiddelen hebben we nodig? We hebben die info 
pas wanneer de perimeter eigenlijk al afgezet had moeten zijn.

De burgemeester van Mol beaamt. Hij begrijpt dat bijvoorbeeld ook brandweermannen huiverachtig staan te-
genover een brandmelding op het SCK•CEN. Hulpdiensten zitten daar echt in een tweestrijd: meteen gaan en 
vaststellingen doen, met als risico dat men het korps in gevaar brengt, of wachten tot er informatie is vooraleer 
men mensen stuurt met als risico dat er te weinig hulp geboden wordt.

Een voorbeeld uit de praktijk was een waterlek bij het SCK•CEN. Daar waarschuwde het studiecentrum voor 
het dramatiseren van de situatie en achteraf gezien bleek het ook om een onschuldig waterlek te gaan. Op het 
moment dat de politie de weg moest komen afzetten was men echter nog bezig met metingen. Echte zeker-
heid is er pas nadat de metingen afgerond zijn. Men kan niet beweren dat metingen nodig zijn om iets zeker te 
weten en tegelijkertijd intervenanten geruststellen wanneer die metingen nog niet zijn afgerond. Deze mensen 
opereren de facto in onzekerheid. Achteraf heeft de politievakbond zich daar terecht vragen bij gesteld.

Er wordt gesteld dat intervenanten die gevraagd worden tussen te komen, rechtstreeks overleg kunnen hebben 
met uitbaters omtrent het radiologisch risico. Ze dienen een persoonlijke dosismeter te hebben die alarm zal 
geven wanneer er zich effectief een radiologisch risico voordoet.

3) De reflexfase is er gekomen op vraag van lokale actoren. Destijds werd inderdaad beaamd dat in een ge-
meentelijke veiligheidscel in die twee tot drie uur waarin op de eerste info en meetresultaten wordt gewacht, 
men zich best nuttig kan bezighouden met een boek kaarten. Om daaraan tegemoet te komen is de reflexfase 
er gekomen en dat is een zeer goede evolutie.

Dit wordt genuanceerd. De reflexfase werd ontwikkeld voor bepaalde specifieke ongevalsscenario’s met snelle 
kinetiek. Maatregelen zullen trouwens in eerste instantie worden beslist op basis van de resultaten van bere-
keningsmodellen en niet op basis van metingen. Metingen dienen achteraf om de genomen maatregelen zo 
nodig bij te sturen.

4) Zodra de zones volgens de nieuwe indeling geoperationaliseerd zijn, zal het personeel van de Civiele Be-
scherming daaromtrent opgeleid moeten worden. Wij zijn degenen die op de knop duwen dus is het belangrijk 
dat we weten welke sirene aan welke zone gekoppeld is en geen fouten maken.

5) De reflexfase is een goede zaak. We zagen deze fase oorspronkelijk eerder als een antwoord op scenario’s 
bij reactoren en achtten ze minder relevant voor incidenten bij afvalbeheer. Toch zijn er ook bij afvalbeheer een 
aantal mogelijkheden (bijvoorbeeld brand) waarop de reflexfase een goed antwoord vormt.

VOORStEllEn

1) Als men de mogelijke gevolgen van een aantal scenario’s voor de regio in detail geëvalueerd heeft, zijn de 
acties die aan die gebeurtenissen verbonden zullen worden ook gekend. In die optiek is het nuttig om aan de 
inwoners van bepaalde zones mee te delen: “indien … gebeurt, kan u zich aan volgende tegenmaatregelen 
verwachten.”

Hier zijn geen bezwaren tegen. De exacte zone waarin maatregelen genomen zullen worden (interventiezone) 
zal echter op het moment zelf bepaald worden en niet per se gelijk zijn aan de noodplanzone. Anderzijds vormt 
het operationaliseren van de zones aan de hand van het hierboven geschetste systeem inderdaad een op-
portuniteit om ook de bevolking van die verschillende blokken te gaan informeren. In hoeverre men bepaalde 
informatie aan de bevolking verstrekt, is echter een politieke keuze.

 8. Zie bijlage 2 voor twee slides uit de presentatie van Christian Vandecasteele hierover.
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2) Elk incidentbeheer zal goed of slecht starten naargelang informatie verstrekt kan worden vanuit de bedrij-
ven. Daarom is het nuttig om in de gemeentelijke veiligheidscel iemand van het bedrijf te hebben om zo snel 
mogelijk technisch advies te geven.

Of er ook op gemeentelijk niveau iemand van het bedrijf aanwezig moet zijn is een punt dat voorligt ter discus-
sie. Het is logisch dat interveniërende diensten over voldoende info willen beschikken alvorens ze uitrukken, 
zeker in deze gevoelige materie. Het bedrijf heeft hierin een cruciale rol. Zij weten als enigen wat er aan de 
hand is in de eerste fase. Daarom is er een operationeel schema uitgewerkt voor de communicatie tussen in-
terventiediensten (Cp-Ops) en de uitbater via Astrid. Hulpdiensten kunnen via Astrid met de uitbater in contact 
komen. Die is verantwoordelijk voor de mensen op de site en zal kunnen inschatten welke de risico’s van een 
interventie zijn.

1.3.3 vOrMings- en OpleidingsMOgelijkHeden vOOr interventiepersOneel

Christiaan Roets, Diensthoofd opleiding Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Naar aanleiding van de gasexplosie in Gellingen (30 juli 2004) en op expliciete vraag van ‘het terrein’ werd 
een kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid opgericht met een focus op het operationele werk van de Brand-
weer en de Civiele Bescherming. Het Kenniscentrum is een dienst met afzonderlijk beheer binnen de FOD 
Binnenlandse Zaken, opgericht in 2007 en operationeel sinds 2009. Van het Kenniscentrum werden tal van 
zaken verwacht: kwaliteitsnormen bepalen, de kwaliteit van dienstverlening verbeteren, incidenten onderzoe-
ken, middelen voorzien voor verbetering van theoretische en praktische opleiding, procedures vastleggen en 
innoveren.

Het Kenniscentrum heeft een drieledige structuur. Er is een dienst opleidingen, een technisch-wetenschap-
pelijke cel waar externe experten procedures uitwerken en een documentatiecentrum. De opdrachten van het 
centrum omvatten het uitvaardigen van technische richtlijnen en het opstellen van operationele procedures, 
het ontwikkelen van opleidingen voor operationeel personeel, het subsidiëren van opleidingen en opleidings-
centra, het verzamelen en analyseren van statistische gegevens, het evalueren van incidenten, expertise en 
vaardigheden ontwikkelen, het opbouwen van een (inter)nationaal netwerk en onderzoekssamenwerking 
aangaan met universiteiten op vlak van civiele veiligheid.

Er zijn reeds operationele procedures vastgelegd voor het aflegsysteem, interventies in gesloten ruimtes, 
lichte en zware ontzetting, operationele ventilatie en eerstelijnsinterventie chemische en radiologische onge-
vallen voor multifunctionele autopomp. Voorheen deed ieder korps deze interventies volgens eigen inzichten. 
De moeilijkheid na het ontwikkelen van de gestandaardiseerde procedure bestaat er in deze ook breed te 
communiceren aan de korpsen en ze in opleidingen terecht te laten komen.

Qua opleidingen financiert het KCCE basisopleidingen en bijscholingen in de elf Belgische brandweerscholen. 
Het toekennen van subsidies gebeurt enerzijds volgens de bepaling van het betreffende Koninklijk Besluit, 
anderzijds op advies van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten en na goed-
keuring door de Minister. Brandweerscholen hebben ook de vrijheid om niet-gesubsidieerde opleidingen die zij 
relevant achten of op vraag van hun ‘klanten’ aan te bieden.

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe zonale structuur bij de brandweer van kracht. Deze schaalvergroting zou 
moeten leiden tot verbetering van de dienstverlening. Bij deze structuurhervorming hoort ook een hervorming 
van de opleidingen. De basisopleiding wordt vernieuwd en uitgebreid qua aantal uren. Bijscholen wordt een 
wettelijke verplichting. Daarnaast probeert men een education, training and exercise-beleid (ETE) op poten te 
zetten binnen de zones, ter wille van de harmonisering.

Opleidingen die zich louter en alleen toespitsen op het nucleaire bestaan niet. De basisopleiding voorziet 
wel in een kennismaking met gevaarlijke stoffen, waarin de nucleaire thematiek mee opgenomen is. Er is een 
aparte opleiding voor meetploegen, maar ook daar leert men het meten van allerlei zaken en niet enkel van 
ioniserende straling. Ten derde bestaat er een bijscholing in verschillende modules aangaande incidenten 
met gevaarlijke stoffen. Die is er gekomen op aangeven van de Antwerpse korpsen omwille van de aanwezig-
heid van de vele chemische bedrijven in de haven. Ten slotte en ook vanuit de Antwerpse regio gegroeid, is er 
sinds vier jaar het postgraduaat ‘adviseur gevaarlijke stoffen’; een samenwerking tussen Campus Vesta en de 
Universiteit Antwerpen.9 In deze opleiding is ook ruimere aandacht voor het nucleaire verhaal.

 9. Een zeer soortgelijke opleiding is dit jaar voor het eerst in Franstalig België georganiseerd, dankzij een samenwerking tussen de brandweerschool 
van Henegouwen en de universiteit van Bergen.
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Buiten de klassieke opleidingscentra is er een ad hoc-samenwerking omtrent radiologische opleidingen met 
bijvoorbeeld het SCK•CEN en de école départementale des sapeurs-pompiers du haut-Rhin in Mulhouse, 
Frankrijk. Daar worden brandweerlui en personeel van de Civiele Bescherming heen gestuurd wanneer ze spe-
cifieke noden hebben; omwille van hun type inzet of het gebied waarin zij opereren.

Bij het Crisiscentrum werkt de werkgroep Intervenanten rond richtlijnen voor een multidisciplinaire aanpak van 
nucleaire noodsituaties. Men heeft typescenario’s uitgewerkt en bekeken per scenario en per discipline welke 
beschermingsmaatregelen nodig zijn. Ook heeft het FANC net een eerste versie van een syllabus klaar (op 
hoog niveau) die op termijn geïmplementeerd moet worden in opleidingen voor de brandweer. Het KCCE moet 
in deze afwegen hoe gedetailleerd zaken daaruit toegelicht kunnen worden, zonder in te boeten aan leesbaar-
heid en hanteerbaarheid.

VRagEn

1) Wat zijn concrete resultaten voor de hulpdiensten van het overleg tussen het KCCE en het FANC in verband 
met opleidingen omtrent radioactiviteit?

Nog erg weinig, de energie van de mensen van het KCCE gaat naar het hervormen van de opleidingen. De syl-
labus van het FANC werd wel meegenomen in de opleidingen die nu onderworpen zijn aan hervorming.

2) Welke is de doelgroep voor (nucleaire) opleidingen? Zijn deze voor iedereen of voor brandweerlui uit speci-
fieke zones bedoeld?

Basisbrandweerbrevetten zijn verplicht. Die andere opleidingen zijn op dit moment niet verplicht, maar wer-
ken volgens het principe van interesse. Indien gesubsidieerd zijn ze ook iets goedkoper voor het inschrijvende 
korps.

3) Acht men het nodig dat ook politiemensen de bijscholing ‘incidenten met gevaarlijke stoffen’ volgen?

Het KB van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten voorziet 
dat men brandweerman moet zijn om die opleiding te volgen. Er zijn elf provinciale brandweerscholen met ei-
gen structuur die subsidies van het KCCE krijgen voor het organiseren van opleidingen. Indien andere mensen 
deelnemen, gebeurt dit op eigen kosten. De scholen mogen andere mensen toelaten maar worden er niet voor 
gesubsidieerd. Er is geen inspectie op wie er in een klaslokaal zit maar er is een ongeschreven regel dat er 
voldoende capaciteit moet zijn voor hun kerntaak: de opleiding van brandweermensen.

4) Het KB betreffende de taakverdeling tussen de brandweer en de Civiele Bescherming vermeldt onder 
andere dat de persoon (officier) die de functie van Dir-CP-Ops opneemt in het bezit moet zijn van een brevet 
Dir-CP-Ops. Zal die opleiding door het KCCE georganiseerd worden? Wordt er binnen die opleiding aandacht 
besteed aan de nucleaire noodplanning?

De bestaande opleiding ‘crisissituatiebeheer’ wordt herwerkt en zal rekening houden met de bepaling waarvan 
sprake in de vraag. Na twee monodisciplinaire delen binnen de brandweeropleiding, wordt er gewerkt aan een 
derde, multidisciplinair deel waarin de opleiding tot Dir-CP-Ops vervat zit. Zodanig zullen brandweer, Civiele 
Bescherming en politie dezelfde opleiding krijgen.

5) Heeft het KCCE een rol in het bepalen van de inhoud van cursussen? Behoort het tot de opdrachten om te 
onderhandelen tussen het terrein en de wetenschap?

Het is steeds moeilijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen in een materie als deze. Als je op het terrein 
vraagt wat er nodig is, krijg je zeer uiteenlopende antwoorden. Als je dan uiteindelijk een resultaat voorlegt 
(bijvoorbeeld de opleiding pijpleidingen) zal dat voor sommigen zeer nuttig zijn in hun werk, voor anderen 
minder. Het KCCE heeft inderdaad een rol te spelen als verbindingslijn tussen de wetenschappelijke wereld en 
de operationele brandweerwereld.

6) Wat is er voorzien aan opleidingen voor personeel uit de medische sector?

De FOD Volksgezondheid is verantwoordelijk voor ambulanciersopleidingen. Het KCCE heeft goede contacten 
met de FOD Volksgezondheid, net als met de politiescholen. Er is echter absoluut nog veel werk op vlak van 
interdisciplinaire opleidingen. Anderzijds heeft elke discipline echt wel haar eigenheid, waardoor mensen van 
die verschillende disciplines samen opleiden niet steeds vanzelfsprekend is.
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7) Hoe speelt financiering een rol in het al dan niet samen organiseren van opleiding?

Het KCCE financiert de opleiding van de brandweer en Civiele Bescherming maar niet die van de politie en de 
medische intervenanten. Politieagenten en ambulanciers putten daarvoor uit eigen budgetten. In het kader 
van de hervorming is het budget van het KCCE voor opleidingen op 5 jaar tijd verdubbeld. Het nucleair en Seve-
sofonds wordt niet gebruikt om de gewone opleidingen van brandweer en Civiele Bescherming te financieren.

8) Is er een functie weggelegd voor het KCCE om het Crisiscentrum te ondersteunen in het vertalen van de 
resultaten van de werkgroep ‘Intervenanten’ naar de opleidingen van de verschillende (1, 2, 3, 4) disciplines?

Het is sowieso de bedoeling dat wat ontwikkeld wordt, zijn weg vindt naar de opleidingen. Die doorstroming 
is soms moeilijk. Basisopleidingen worden niet voortdurend aangepast. In het aanbod van bijscholingen kan 
men makkelijker nieuwe onderwerpen inpassen en ze zo meer afstemmen op de vraag. Eens een bijscholing 
gecreëerd is door het Opleidingscentrum en de trainers opgeleid zijn, is het nog steeds een kwestie van vraag 
en aanbod elkaar te laten vinden.

In de huidige hervorming (van brandweer en Civiele Bescherming) zijn een verhoging van de opleidingsuren en 
het verplichten van bijscholing, belangrijke onderdelen. Zelfs dan nog zullen niet alle mogelijke onderwerpen 
aan bod kunnen komen en moeten er keuzes gemaakt worden.

9) Kan er niet meer vanuit de gezamenlijke opdracht in de nucleaire noodplanning opgeleid worden in plaats 
van voort te gaan op de bestaande structuren voor financiering die ervoor zorgen dat opleiding langs dezelfde 
lijnen als financiering (en dus apart) verloopt?

StEllingEn

1) Meer gezamenlijke oefeningen tussen interventieteams van bedrijven met de brandweer zijn nodig om 
de samenwerking vlotter te laten verlopen. Zo kwam men bij een oefening te weten dat de koppeling van de 
brandweerpomp niet paste op het pompstation van Belgoprocess.

Er is eigenlijk geen georganiseerde connectie tussen bedrijfsbrandweer- en openbare brandweerdiensten. Het 
is dus goed als die elkaar lokaal op eigen initiatief vinden. Tussen militaire brandweer en publieke brandweer 
zijn ook nog geen vanzelfsprekende verbindingen. Er wordt wel onderzocht in hoeverre de vernieuwing van de 
opleiding voor brandweerofficieren baat kan hebben bij een samenwerking met de Koninklijke Militaire School.

2) Het was erg lang wachten op de syllabus van het FANC.

Er is inderdaad veel tijd overgegaan: er circuleren al lang stukken tekst. Men was ook in het FANC niet alleen 
bezig met het afmaken van die syllabus. De versie die nu digitaal bestaat, is nog niet voor publicatie vatbaar. 
Er moet nog aan gewerkt worden.

3) Mikt men met de syllabus van het FANC niet te hoog? Een brandweerman moet weten hoe een meettoestel 
te gebruiken en af te lezen en moet weten welke de basisregels zijn voor bescherming. Daarvoor zouden vijf 
pagina’s volstaan.

Dit is een terechte opmerking: de syllabus is nu een gespecialiseerde cursus, eerder voor de instructeurs en 
boven de behoefte van de gemiddelde brandweerman.

4) Campus Vesta in Antwerpen doorbreekt het patroon van monodisciplinaire opleidingen: hier krijgen ambu-
lanciers, politiemensen en brandweermensen opleiding in één school. Iedereen in alle aspecten opleiden kan 
niet de bedoeling zijn maar hier kan een synergie ontstaan die leidt tot meer samenwerking op het terrein.

Er is een voorzichtige evolutie richting meer gezamenlijk opleiden. Bijvoorbeeld in de opleiding tot instructeur, 
zitten brandweermensen en ambulanciers samen. Kennis maken met elkaars werk, leidt tot betere inzichten 
en interventies.

5) Het is jammer dat oefeningen vaak stoppen aan de poort van het ziekenhuis.

Voor de medische discipline is het aanspreekpunt de Federale Gezondheidsinspecteur. Bij het vastleggen van 
oefendoelen wordt verwacht dat hij communiceert met bijvoorbeeld ziekenhuizen en zij dat samen vastleggen. 
In het verleden is bij oefeningen in Mol wel al uitgebreid tot in het ziekenhuis.
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6) De AGS-opleiding is een voorbeeldopleiding. Het is een van de meest succesvolle samenwerkingen tussen 
de operationele en academische wereld.

Deze opleiding is een succesverhaal omdat er geluisterd werd naar de mensen uit het veld en de lesgevers 
goed wisten op welke behoeften ze moesten inspelen. Anderzijds worden hier erg veel mankracht en middelen 
geïnvesteerd, die niet ingezet kunnen worden voor meer algemene onderdelen van de brandweeropleiding. De 
opleiding wordt hoofdzakelijk gevolgd door brandweermannen en mensen van de Civiele Bescherming want 
zij worden ervoor gesubsidieerd. Een ander voorbeeld van zo’n geslaagde opleiding is het postgraduaat in Fire 
Safety Engineering aan de universiteit van Gent.

7) Er is een gebrek aan personeel voor het ontwikkelen van opleidingen op niveau van het KCCE.

8) De nucleaire sector werkt vlot mee aan het ontwikkelen van opleidingen en de samenwerking tussen de vei-
ligheidsdiensten van de bedrijven en de openbare brandweerdiensten loopt goed. De nieuwe regel dat brand-
weerdiensten zonder bijzondere aanvraag niet meer op de terreinen van de nucleaire bedrijven zou mogen, is 
echter van de pot gerukt.

9) Bij het FANC luistert men niet naar hulpdiensten. Het is een probleem dat de controle-instantie inzake het 
nucleaire zo weinig aandacht heeft voor bepaalde stakeholders.

10) Personeel opleiden mag niet ten koste gaan van het vervullen van de basistaken.

VOORStEllEn

1) Men zou de medische kennis met betrekking tot stralingsbescherming en metingen die aanwezig is in een 
regio meer moeten betrekken bij de noodplanning.

Het klopt dat tijdens oefeningen wel ambulanciers betrokken zijn maar het dichtstbijzijnde hospitaal zelf niet. 
Dit gebeurt enkel bij heel grootschalige oefeningen of indien de oefendoelen specifiek draaien rond interne 
procedures in het hospitaal.

2) Laten we een basiskader ‘multidisciplinair werken’ ontwikkelen zodat mensen met een coördinerende func-
tie snel hun weg vinden in het samenwerken met de verschillende disciplines.

Preventieadviseurs van ziekenhuizen, directies van ouderentehuizen, scholen, kinderdagverblijven, enzovoort 
hebben inderdaad nood aan een goed zicht op wat er gebeurt voor of achter ‘hun poort’ tijdens interventies.

3) Geen opleiding zonder oefeningen: iedereen is het eens over het nut van (multidisciplinair) oefenen. An-
derzijds horen we ook klachten over de kosten en organisationele rompslomp die veelvuldig oefenen met zich 
mee brengen. Het opstellen van een oefenkalender waarop in een bepaalde politie- of hulpverleningszone voor 
elke discipline alles genoteerd wordt, biedt een oplossing.
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1.3.4 infOrMatiedOOrstrOOM federaal-lOkaal

Hans De neef, Coördinator nucleair noodplan bij het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken

Dit organogram uit het nationaal nucleair noodplan stelt de communicatielijnen op strategisch niveau voor. De 
operaties op het terrein en de communicatie tussen CP-Ops en CC-prov/gem worden hier niet op afgebeeld. 

Het algemene principe bij een ongeval in een Belgische nucleaire installatie gaat als volgt: de exploitant stelt 
vast en verwittigt het Crisiscentrum in Brussel. Indien voldoende ernstig, volgt de activatie van het nucleair 
noodplan en worden de verschillende crisiscellen samengeroepen op het Crisiscentrum.

De evaluatiecel zal op dat moment in nauwe samenwerking met de uitbater alle beschikbare informatie verza-
melen om een coherente analyse van de situatie voor te bereiden. De experts van de evaluatiecel formuleren 
op basis van hun analyse adviezen aan het coördinatiecomité met betrekking tot beschermingsmaatregelen. 
Dit comité neemt beslissingen waarover de informatiecel op haar beurt communiceert naar de bevolking via 
de media. Ook zal het federaal coördinatiecomité contact opnemen met de betrokken provinciegouverneur(s) 
over de beschermingsmaatregelen. De gouverneur(s) treedt/treden vervolgens in contact met de betreffende 
gemeenten.

In de provincie Antwerpen heeft men een geïntegreerd coördinatiecomité. Dit wil zeggen dat het provinciaal 
coördinatiecomité aangevuld wordt met de gemeentelijke verantwoordelijken zodat de communicatieketen 
wordt ingekort en er beter kan worden samengewerkt.

De informatie die doorstroomt van federaal niveau naar provinciegouverneur/geïntegreerd coördinatiecomité 
heeft betrekking op de stand van zaken bij de uitbater. Dit gaat van technische zaken, mogelijke radiologische 
gevolgen tot toepasselijke maatregelen en de zone waarin ze moeten genomen worden. Omgekeerd wordt van 
de gouverneur verwacht dat hij/zij terugkoppelt naar het federale coördinatiecomité over de stand van zaken 
op het terrein en het uitvoeren van de maatregelen.

Er werd in de plenaire sessie reeds uitleg gegeven over de indeling van noodplanningszones. Die nieuwe 
indeling werd ontwikkeld om de communicatie tussen de verschillende niveaus en de mensen op het terrein 
over een bepaald gebied te vereenvoudigen. Doordat er vooraf bepaalde blokken afgebakend worden, kan er 
veel sneller duidelijkheid zijn over het gebied waarin maatregelen zoals wegen afzetten of mensen evacueren, 
uitgevoerd moeten worden.

Links op het organogram is te zien hoe de bevoegde federale ministers of hun vertegenwoordigers vanuit het 
federale coördinatiecomité in contact staan met departementale crisiscellen (bijvoorbeeld volksgezond-
heid, justitie, mobiliteit en/of economische zaken). In het geactualiseerde federale nucleaire noodplan zal de 
structuur die voorheen bestond uit federaal niveau-gouverneur-gemeentelijk niveau uitgebreid worden met het 
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gewestelijke niveau omdat men vaststelt dat men bij het beslissingsproces en de uitvoering van maatregelen 
kan raken aan bevoegdheden waarover gewesten in normale omstandigheden beschikken, bijvoorbeeld drink-
watervoorziening.

Rechts bovenaan staan de internationale instanties die bij een incident door het Crisiscentrum verwittigd en 
geïnformeerd moeten worden, zoals vastgelegd in multi- of bilaterale overeenkomsten.

Al die verschillende actoren werken vanuit hun functie aan een gemeenschappelijk eindresultaat: de bescher-
ming van de bevolking, het milieu en de voedselketen. Daarvoor hebben ze nood aan elkaars input. Aange-
zien er zoveel actoren en niveaus betrokken zijn, is het geven van input aan elkaar, de tijd nemen om die te 
verwerken en op ieders beurt te communiceren over de eigen output zo complex. De bedoeling is echter dat 
er gedurende het volledige incidentenbeheer aandacht is voor informatiedoorstroom; zo niet raakt men het 
overzicht over de situatie kwijt. Met het oog op een zo hoog mogelijke efficiëntie in de informatiedoorstroom, 
moet vooraf worden bekeken wie best met wie overlegt, over wat en via welk kanaal.

Een belangrijk punt hierbij is het hanteren van realistische verwachtingspatronen. Dit gaat zowel over de 
maatregelen die het federale niveau uitvaardigt en die implementeerbaar moeten zijn op lokaal niveau als over 
geduld hebben in het uitvoeren van de eigen taken tot een andere actor daarvoor input geeft. Daarmee hangt 
samen dat iedere betrokkene in het crisisbeheer rekening moet houden met de capaciteiten van andere ac-
toren en instanties, zodat deze niet overbevraagd worden. Wanneer een instantie overstelpt wordt met vragen, 
kan ze haar primaire rol niet meer invullen.

De conclusie na oefeningen (niet alleen oefeningen op nucleaire incidenten maar ook die op andere scena-
rio’s) is meestal dat de communicatie beter kan. Men trekt die conclusie echter niet steeds op juiste gronden. 
In oefeningen worden scenario’s immers op een veel kortere periode nagespeeld dan wat een reële afwikke-
ling zou vergen. Hierdoor kan de informatiedoorstroom zoals hierboven besproken slechts beperkt op gang 
komen. Daarnaast worden niet in elke oefening alle onderdelen van het ‘reactiedispositief’ getest. Bepaalde 
functies worden expliciet opgenomen in de oefendoelen, andere niet. Het komt ook voor dat deelnemers aan 
oefeningen afgeleid zijn of niet helemaal tot het uiterste gaan in het spelen van de situatie omdat de sense 
of urgency ontbreekt. Oefeningen worden eveneens gebruikt om nieuwe mensen op te leiden of te testen, 
waardoor hun reacties niet altijd stroken met de voorschriften of de verwachtingen van anderen. Ten slotte kan 
een zekere mate van perfectionisme ervoor zorgen dat men te veel aandacht besteedt aan de inhoud van een 
boodschap en te weinig aan de snelheid waarmee ze gebracht wordt.

Het is een feit dat in de eerste fases van ieder incident de nood aan gevalideerde informatie erg groot is. 
Zowel technische en radiologische analyse van alle gegevens als besluitvorming en communicatie daarover, 
vraagt tijd. Dit betekent dat in die eerste fase weinig meer dan procesinformatie gedeeld kan worden. Waar-
mee is men bezig en hoe loopt dat? Men werkt overigens aan een evaluatie van die doorstroomprocessen met 
behulp van wetenschappelijke inzichten in informatiemanagement. Het is eveneens de bedoeling te evolueren 
naar een gezamenlijk geïnformatiseerd platform, kwestie van alle disciplines en niveaus in dezelfde digitale 
omgeving te laten communiceren.

VRagEn

1) Gaat deze sessie over informatiedoorstroom tijdens oefeningen of informatiedoorstroom in de realiteit?

Men speelt in oefeningen scenario’s na die nauw aansluiten bij de realiteit. Het schema dat werd gepresen-
teerd vormt zowel de basis voor de informatiedoorstroom in oefeningen als in de realiteit. Op zich verschillen 
geoefende en reële informatiedoorstroom dus niet zo fel van elkaar. Enkel wordt in oefeningen de complexiteit 
en de duur van het hele gebeuren gereduceerd om praktische redenen.

2) Doorkruist wat er in de media en op sociale netwerken verteld wordt eveneens het werk van de disciplines 
op het terrein of beperkt zich dat tot voer voor discipline 5?

Tijdens de oefening in de kerncentrale van Doel in 2009 simuleerden studenten van de Plantijn Hogeschool 
Antwerpen mediadruk. Dit gaf het crisisbeheer een andere dynamiek. Als men bezig moet zijn met het verwer-
ken van de vragen van buitenaf, schiet het contact nemen met andere niveaus over waar men mee bezig is, er 
wel eens bij in. Circulerende informatie via de media heeft een voelbare impact op crisisbeheer en niet alleen 
op niveau van D5.
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StEllingEn

1) We moeten een duidelijk onderscheid maken tussen interne informatiedoorstroom en communicatie aan de 
bevolking als tweede orde informatiedoorstroom.

Tweede orde staat niet voor minder belangrijk maar betekent dat snelle en duidelijke communicatie aan de 
bevolking afhankelijk is van een goede interne informatiedoorstroom. Deze sessie gaat inderdaad over die 
interne stroom: wat moeten de mensen die het crisisbeleid vormgeven en de mensen die operationeel ingezet 
worden weten, en hoe komen ze dat te weten? Voor die tweede orde informatiedoorstroom is snel communice-
ren van belang en ook dat die communicatie gebeurt door een gezaghebbende stem.

2) De grootste frustratie lokaal is de tijd die verstrijkt tussen de melding en het eerste nieuws over toegelaten 
acties. Vooral het feit dat het gaat om een onbepaalde tijd (moet men een half uur dan wel een halve dag 
wachten?) is een bekommernis. De bevolking volgt immers alles van nabij en stelt vragen.

Als coördinerende instantie vertegenwoordigt het Crisiscentrum niet enkel het federale niveau maar wil het 
de belangen verdedigen van iedere actor. Die bekommernissen zijn bekend en kunnen ook op veel begrip 
rekenen. Echter, we moeten beleid baseren op gevalideerde informatie en in het begin van een incident kan 
het even duren voor die verzameld en verwerkt is. Daarom zetten we nu ook meer in op communicatielijnen 
waarlangs te allen tijde procesinformatie verstrekt kan worden. We weten uit het verleden dat stiltes dodelijk 
zijn voor het vertrouwen.

3) Een bewarende maatregel uitvaardigen moet als burgemeester steeds kunnen in de nasleep van een inci-
dent.

Het Crisiscentrum moedigt wachten tot er meer informatie is aan, aangezien elke actie of maatregel, hoe mi-
niem en goed bedoeld ook, naast positieve ook negatieve gevolgen kan hebben. Men zal zich moeten verant-
woorden indien maatregelen achteraf onnodig of overdreven bleken.

4) Er zijn toch voldoende middelen en technologische snufjes waarmee zo’n communicatielijn snel opgezet is?

Zelfs met middelen zoals videoconferentie of Skypeverbindingen, is er nood aan het volgen van een proces 
en aan het structureren van communicatie. Het Crisiscentrum wil graag werken richting een gemeenschap-
pelijk portaal waartoe iedereen toegang heeft en waarlangs iedereen kan volgen wat er op dat moment bij de 
anderen gebeurt. OSR, een gemeenschappelijk informatieplatform voor de disciplines dat nu in verschillende 
provincies wordt gebruikt is daar een voorbeeld van. Er is ook een portaal dat de evaluatiecel en het federale 
coördinatiecomité gebruiken en op termijn uitgebreid kan worden naar de provinciale coördinatiecomités. De 
vijfde discipline gebruikt nu al Yammer, om over niveaus heen D5-verantwoordelijken in contact te brengen. 
Los van het portaal dat men gebruikt, zullen er echter steeds regels in acht genomen moeten worden om de 
informatie-uitwisseling vlot te laten verlopen.

5) Het verloop van tegenacties bij een nucleair incident verschilt toch niet zo erg van wat er bij een ander groot 
incident (bijvoorbeeld in een Seveso-instelling) moet gebeuren? Zouden we niet efficiënter af zijn wanneer we 
één kader maken voor het behandelen van dit soort incidenten?

Het Crisiscentrum streeft inderdaad naar harmonisatie van noodplannen en procedures. Een voorbeeld daar-
van is de nieuwe indeling van zones zodat die uniformer begrepen worden door alle interveniërende diensten; 
ook de ploegen van andere gemeenten die invallen.

Wat is er zo anders aan dat nucleaire? Waarom een apart noodplan? Dient het misschien om naast het 
stroomlijnen van de interventies ook aan de bevolking te kunnen laten zien: we hebben iets aparts, jullie kun-
nen vertrouwen hebben? Hebben buitenstaanders andere verwachtingen van nucleaire noodplanning, terwijl 
insiders beseffen dat ze in se niet veel anders moeten en kunnen doen dan bij niet-nucleaire incidenten?

Zoals reeds besproken tijdens het panelgesprek (zie antwoord op laatste vraag in deel 1.2.3) wijkt de perceptie 
bij de bevolking over nucleaire risico’s fel af van de inschattingen die gemaakt worden over andere risico’s. Het 
bundelen van expertise is een tweede reden waarom voor een centrale, federale aanpak is gekozen. Ten slotte 
is het ontwikkelen van een specifiek nucleair nationaal noodplan een Europese verplichting.

6) Naast eenheid van commando is eenheid van informatie hier van belang: iedereen heeft en gebruikt op 
hetzelfde moment dezelfde informatie.
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Om deze reden is het ook belangrijk dat alle disciplines samen zitten en dat er vertrouwen en openheid heerst 
aan tafel.

7) Er is maar één goed principe volgens hetwelke de doorstroom te realiseren: het need to know-principe: wie 
moet wat weten?

VOORStEllEn

1) We zouden ‘informatiedoorstroom’ kunnen opdelen in luiken: wat is er in het bedrijf gebeurd? Welke zijn de 
radiologische risico’s? Welke maatregelen moeten interventiediensten enerzijds en de bevolking anderzijds ne-
men? Als we dan voor allerlei scenario’s voor elk informatieluik bepalen wat er in welke fase van het incident 
gezegd moet en kan worden, is het duidelijker wat er beschikbaar is en komen er ook minder vragen die de 
doorstroom blokkeren.

Voor elk type scenario op voorhand oplijsten wat wanneer aan wie verteld zal kunnen worden, zou enorm 
veel capaciteit kosten omdat er tal van scenario’s voor nucleaire ongevallen bestaan. Het is ook moeilijk om 
crisissen op voorhand te typeren, laat staan te structureren. Het Crisiscentrum verwacht zich met name in de 
beginfase van een noodsituatie aan een ongestructureerde informatiestroom waar ze zo goed mogelijk op zal 
inspelen.

De meeste discussianten zijn het erover eens dat in een crisissituatie zoveel zal moeten gebeuren en zoveel 
onberekenbare elementen spelen, dat informatie daarover, zeker in het begin, een kluwen zal vormen.

2) Kan er aan het organogram nog een informatiemanagement-cel toegevoegd worden? Die cel zou op het 
moment zelf alle gegenereerde informatiestromen kunnen stroomlijnen.

Iemand die erover waakt dat bevoegde actoren hun info aan andere bevoegde actoren doorspelen, is geen 
overbodige luxe. Dit kan vanuit een centrale cel gebeuren of door een bevoegd persoon op elk niveau. Op dit 
moment zijn de vele entiteiten afgebeeld op het organogram erg op zichzelf gericht. In goed crisisbeheer dient 
men zich echter niet enkel af te vragen wat men van andere actoren nodig heeft om het eigen werk te doen 
maar dient men tevens te communiceren over de eigen output aan anderen, zodat die op hun beurt hun werk 
kunnen doen.

Is dit een taak voor D5? Discipline 5 moet aan de slag met de informatie die ze van haar omgeving krijgt. De 
taak van de manager uit het voorstel ligt toch eerder in het overkoepelend kijken naar de stromen, het verrij-
ken ervan en ze in de juiste richtingen sturen. Dit zou idealiter moeten gebeuren door de coördinerende cel of 
coördinerende personen in federale, provinciale en gemeentelijke comités.

3) Om het meedelen van informatie te vergemakkelijken kunnen we de noodplanning voorstellen op één A4 en 
deze uitdelen zodat de bevolking weet welke de bewarende maatregelen zijn.
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1.3.5 instructiefilMpje en werkgrOep intervenanten

Christian Vandecasteele, Coördinator nucleair noodplan bij het Federale agentschap voor nucleaire Con-
trole (FanC)

Deze sessie begon met het filmpje ‘Tussenkomen bij nucleaire of radiologische noodsituaties: aan- en uitdoen 
van de individuele beschermingspakken van de Civiele Bescherming.’ Het filmpje legt via beelden en een 
voice-over uit hoe agenten van de Civiele Bescherming zich dienen uit te rusten om radiologische besmetting 
te vermijden tijdens hun interventies, en te detecteren erna. Na context over de soorten interventies, interne 
en externe besmetting en basisregels om blootstelling te beperken (wegblijven van bron, zoeken van beschut-
ting, interventieduur zo kort mogelijk houden), worden persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullend 
klein materiaal benoemd en getoond.

Vervolgens tonen de twee agenten hoe het aankleden verloopt, hoe de verschillende dosismeters te bevesti-
gen en wordt verteld welke opdrachten in deze uitrusting (volgelaatsmasker, witte overall, laarzen) mogelijk 
zijn. Dan toont men hoe de ene agent de andere op besmetting controleert, gecontamineerde zones markeert 
en helpt bij het uitdoen van de beschermkledij en de veilige verzameling ervan. Ten slotte gaat de agent die 
het zogenaamd besmette pak aan had, in de douche.

Wat opviel was dat veel mensen in de zaal met ervaring als intervenant en/of als opleider opmerkingen had-
den bij de juistheid van wat er in het filmpje getoond werd. De correcties werden opgelijst en bezorgd aan de 
Werkgroep Intervenanten. Er was wel een algemene consensus over het nut van filmpjes als didactisch materi-
aal. Enkele slides die na het filmpje en de discussie over het filmpje getoond werden, zijn opgenomen in bijlage 
2. Ze horen inhoudelijk meer bij de uitleg die werd gegeven in de sessie over de reflexfase (zie stellingensectie 
bij die sessie).

VRagEn

1) Is dit filmpje ook geschikt voor andere hulpdiensten?

In se wel. Al moet men nagaan of het getoonde materiaal overeenstemt met het materiaal dat bijvoorbeeld 
politie en medisch personeel ter beschikking heeft. Andere opdrachten vergen andere soorten bescherming.

2) Aangezien men steeds per twee moet zijn: hoe kleedt de eerste intervenant zich aan en hoe kleedt de laat-
ste zich uit?

Er bestaan technieken voor het veilig alleen uit- en aankleden. Die vormen inderdaad niet het onderwerp van 
dit filmpje.

3) Waarom doucht men niet eerst, met het pak nog aan?

Dit kan inderdaad. Door de Civiele Bescherming wordt het zo aangeleerd.

4) Volstaat die plasticfolie als beschermende laag over het toestel zelf?

Hierover bestaat inderdaad geen eensgezindheid.

5) Bij wie is de film verkrijgbaar?

Bij het Crisiscentrum en leden van de Werkgroep Intervenanten. Er is naast de Nederlandse versie ook een 
Frans-, Duits- en Engelstalige. Deze film wordt gebruikt om deelnemers aan oefeningen voor te bereiden. Daar-
buiten is er niet echt ingezet op de verspreiding ervan.

6) Wat gebeurt er met besmette kledij?

7) Waar (in welke zone) zitten de experts die de dosismeters die intervenanten meebrengen na een interventie 
registreren?
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StEllingEn

1) In zulk materiaal zit heel vaak fouten. Men kan deze ook aangrijpen om cursisten ernaar te laten zoeken. Dit 
heeft vaak evenveel of meer didactische waarde dan het tonen van de perfecte en volledige situatie.

Er moet voor de realisatie van (dure) filmpjes steeds een afweging gemaakt worden tussen hoeveelheid infor-
matie, duidelijkheid, opname- en vertaalbudget.

2) Er moet in de voice-over gemeld worden dat deze bescherming en meting hun werk doen voor bèta- en 
gamma-besmettingen maar niet voor alfa-besmettingen.

3) Het uitkleden gebeurt niet voorzichtig genoeg om decontaminatie van andere oppervlakken dan het pak 
tegen te gaan. Zeker in geval van alfa-besmetting.

4) Het filmpje heeft een hoge didactische waarde, maar de exacte toepassing van wat erin te zien is, moet 
beter geduid worden.

5) De handschoenen moeten onder het pak en niet erover.

6) Men mag eigen pak en masker niet met blote handen aanraken. Onder de overhandschoenen moeten dus 
onderhandschoenen zitten die als laatste uitgedaan worden door iemand anders.

7) Indien de plasticfolie gecontamineerd is, zal de contaminometer heel de tijd een positieve waarde geven. Dit 
verdient extra duiding via voice-over.

8) Blijkbaar is de combinatie van gezichtsbegroeiing (baard, snor) en zo’n masker een probleem. Dit moet men 
melden in de voice-over.

9) De afstand waarop contaminatie gemeten wordt is niet helemaal correct (verder dan de 1,5 cm waarover de 
vertelstem het heeft) en men beweegt het toestel te snel. Ook zou er een verschil zijn qua meetafstand indien 
het gaat om alfa, bèta dan wel gamma-besmetting.

10) Bij de verschillende soorten maskers hoort een basistest om de juistheid van de draagwijze te controleren. 
Die moet men ook in de film tonen.

11) Zo’n filmpje alleen volstaat niet. Met moet dit altijd in het kader van een ruimere opleiding zien.

VOORStEllEn

1) Men kan dit soort filmpjes generaliseren naar andere types ongevallen.

Dit klopt. De aankleedwijze verschilt niet zo erg voor Seveso-ongevallen. Eén filmpje voor verschillende inter-
ventiesituaties drukt inderdaad de kosten. Anderzijds is net dan de duiding van de opleider bij het filmpje nog 
belangrijker.

2) Naast het bekijken op film, moet het aan- en uitkleden ook veelvuldig in de praktijk geoefend worden.

Dit gebeurt wel maar meestal naar aanleiding van een grote oefening.

3) In haar huidige versie kan een opleider het filmpje reduceren tot een aantal stills (bijvoorbeeld van het mas-
ker of van de markering van decontaminatie), die in een presentatie gieten en zo focussen op de juiste punten 
en daarbij zelf de duiding geven in plaats van de voice-over op het filmpje.

4) Graag meer discussies over de inhouden van didactisch materiaal organiseren met verschillende disciplines 
en mensen van tal van achtergronden.

5) Het kenniscentrum voor Civiele Veiligheid is een goed platform om de terugkoppeling tussen het veld en de 
makers van de film te verzorgen.

6) Men kan soortgelijke filmpjes maken ter bewustmaking van de bevolking van de complexiteit van interven-
ties en bescherming en deze verspreiden via het communicatiecentrum.
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1.3.6 iMpact van de BrandweerHervOrMing

Filip Kenis, kapitein-dienstchef brandweer Mol, hulpverleningszone Kempen

Sinds 1 januari 2015 zijn er in de provincie Antwerpen vijf hulpverleningszones van kracht. De hervorming 
kwam er naar aanleiding van de gasramp in Gellingen (30 juli 2004) maar was niet meteen een vraag van de 
burgers of van de brandweer zelf. Zone Kempen ofte hulpverleningszone 5 staat onder leiding van zonecom-
mandant Koen Bollen en omvat de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Herentals, 
Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.10 In de Zone zijn er zeven 
posten ofte gemeenten met een kazerne. Dit zijn Balen, Geel, Grobbendonk, Mol, Herenthout, Herentals en 
Westerlo. Zij bedienen samen de gemeenten zonder eigen kazerne. Dit is historisch zo gegroeid.

De brandweerzorg binnen België was naar verluidt zeer ongelijk verdeeld: er waren grote verschillen in dienst-
verlening en de prijs die burgers ervoor betaalden naargelang hun woonplaats. Een risicoanalyse maakte 
duidelijk dat er veel blinde vlekken zijn in België. De aanrijtijd bedraagt er twintig tot dertig minuten. In de 
vroegere gemeentelijke organisatie leverden lokale korpsen officieren voor het gemeentelijk coördinatiecomité 
en voor het terrein tijdens een incident. Bij grote incidenten had zo’n gemeentelijk korps daarvoor onvoldoende 
capaciteit. Ook dat euvel zou opgelost moeten worden door de huidige organisatie in hulpverleningszones.

De zonecommandant tekent het komende half jaar een organogram uit en stelt nadien een beleidsnota op 
over de organisatie binnen de zone. In het organogram zullen twee hoofdtakken zijn: operaties en preventie. 
De directie operaties is verantwoordelijk voor interventies, de radiokamer en de noodplanning. De directie pre-
ventie bekommert zich om het sensibiliseren van burgers, preventie en preparatie van de monodisciplinaire 
interventieplannen voor operaties.

De impact van de zonevorming op de samenwerking met de interne brandweerdiensten wordt klein ver-
wacht. Deze samenwerking verloopt nu heel goed. Er wordt samen geoefend en gewerkt met gezamenlijke 
procedures (bijvoorbeeld de bestrijding van een bosbrand in deze regio, een vliegtuigcrash en groot water-
transport). Nieuwe veiligheidsregels maken samen oefenen op het terrein van een installatie echter moeilijker. 
De zonevorming heeft wel impact op de nucleaire noodplanning. Het KB van 2006 stipuleert dat er zes of-
ficiers van discipline 1 (meestal de brandweer) nodig zijn om sleutelposten in te vullen tijdens crisisbeheer. Via 
een wachtsysteem zullen nu officiers uit de gehele zone – waar dat voordien enkel het lokaal bevoegde korps 
was – deze functies kunnen bemannen. Deze pool van officiers waaruit gerekruteerd kan worden voor deze 
operationele en beleidstaken bij crisisbeheer, biedt vanzelfsprekend meer ruimte en mogelijkheden.

Het KB van 10 juni 2014 betreffende de taakverdeling tussen de brandweer en de Civiele Bescherming ver-
meldt dat de persoon (officier) die de functie van Dir-CP-Ops opneemt een officier van niveau 3 (minstens een 
kapitein of een majoor) moet zijn, met een brevet van Dir-CP-Ops. Degene die de leiding heeft over de acties op 
het terrein moet op dat moment loskomen van het brandweergebeuren en overkoepelend leiding geven aan de 
verschillende disciplines.

Dit KB bevat eveneens een nominatieve taakverdeling tussen brandweer en Civiele Bescherming. De taak van 
de brandweer bestaat kort samengevat uit bronbestrijding. De Civiele Bescherming staat in voor meer gespe-
cialiseerde interventies: versterking en zeer specifieke logistieke taken, waarvoor ze ook aangepast materiaal 
hebben. In nucleair crisisbeheer is decontaminatie bijvoorbeeld een taak voor de Civiele Bescherming. Een dis-
cussiepunt binnen die taakverdeling is al enkele jaren het uitvoeren van de meetopdrachten. Strikt genomen 
zijn de metingen die naar de federale meetcel (CELMES) moeten de opdracht van de Civiele Bescherming en 
bij uitbreiding federale meetteams. De brandweer doet ook metingen maar enkel in het kader van de veiligheid 
van de mensen die interveniëren.

Binnen de provincie Antwerpen heeft Zone Kempen een goed uitgewerkt ‘meetplan’ en meetploegen die ver-
spreid zitten over de posten binnen de zone. Zij oefenen zes keer per jaar zowel op nucleaire als op chemische 
incidenten. Al enkele jaren wordt de wens geuit om ingeschakeld te worden in dat federale meetplan. We be-
schikken over expertise, we zijn snel ter plaatse en we willen graag een inschatting kunnen maken over de vei-
ligheid van alle intervenanten. Met onze meetgegevens kunnen we tijd overbruggen tussen het gebeuren van 
het incident en het arriveren van de gespecialiseerde meetploegen die hun gegevens aan CELMES leveren.

 10. Bij de gehele presentatie en discussie achteraf moet men in het achterhoofd houden dat de hervorming recent is en dus nog niet alle structuren 
aangepast zijn.
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VRagEn

1) Blijft het nucleaire een prioriteit binnen de brandweerzone nu ze vergroot is?

Sinds de hervorming kan een officier van een brandweerpost die minder vertrouwd is met ‘het nucleaire’ inder-
daad Dir-CP-Ops worden tijdens een incident hier. We moeten er zeker aandacht aan besteden dat het rekrute-
ren uit een grotere pool officiers niet gepaard gaat met een verlies aan lokale terreinkennis. Via de basisoplei-
ding bij de brandweerschool worden alle officieren wel op dezelfde wijze voorbereid op de taak van Dir-CP-Ops 
maar wat specifieke kennis omtrent onder meer het nucleaire betreft, zullen er binnen de zone inderdaad 
opleidingen georganiseerd moeten worden.

2) Is er afstemming tussen de brandweerzone en de politiezone? Was deze hervorming geen goede opportuni-
teit om deze twee soorten zones qua grootte op elkaar af te stemmen?

Over deze kwestie heeft het brandweerpersoneel op dit niveau geen inspraak. Een mogelijke verklaring voor 
het behouden van verschillende zonering zijn de verschillende taken die beide disciplines uitvoeren. Blijkbaar 
kunnen die qua territorium niet zomaar op elkaar afgestemd worden. Daarnaast kan de lokale politie voor 
grootschalige interventies beroep doen om de federale politie, terwijl zo’n federale structuur bij de brandweer 
niet bestaat. Daarom moeten brandweerzones groter zijn dan politiezones.

3) Krijgt (een bepaald team binnen) het korps van Mol een specifieke opleiding voor nucleaire rampen?

De opleidingen voor de brandweer zijn federaal georganiseerd en gestuurd. Brandweerposten bepalen niet zelf 
welke opleidingen hun brandweermannen krijgen. Het nucleaire komt in de basisopleiding wel aan bod maar 
dat blijft vrij algemeen. Een specifieke opleiding rond incidenten in, om en rond nucleaire installaties is er op 
dit moment niet voorzien. Wat oefeningen betreft kan er wel meer lokaal bepaald worden. Het aspect radioacti-
viteit en het gebruik van meetapparatuur komt bij de oefeningen voor brandweerlui uit deze regio aan bod.

4) Hoe zet de brandweer in op brandpreventie binnen nucleaire bedrijven? Gebeuren er bijvoorbeeld controles 
op brandweerstand en brandlast?

De wetgeving rond preventie is strikt omschreven in het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen 
voor de preventie van brand en ontploffing. De basisnormen met betrekking tot brandpreventie voor lage en 
middelhoge gebouwen werden in 2009 aangevuld met een bijlage voor industriegebouwen. Specifiek voor 
nucleaire installaties is er geen reglementering dus heeft de brandweer geen rechtsgrond om dat soort gebou-
wen af of goed te keuren.

In de praktijk is het wel zo dat er in elk bouwdossier van een nucleair bedrijf gesproken wordt met de brand-
weer. Vooraleer een bouwaanvraag wordt ingediend, plegen uitbater en brandweer overleg, waardoor eventu-
ele aanbevelingen vroegtijdig kunnen worden gemaakt en opgevolgd. Hoewel er dus geen sluitende wetgeving 
rond bestaat, worden er via dit overleg best hoge eisen gesteld aan nieuwe gebouwen. Pas na een positief 
advies wordt de bouwaanvraag ingediend. Uit deze gesprekken bleek in het verleden dat er soms een compro-
mis gemaakt moet worden tussen vereisten voor nucleaire veiligheid enerzijds en brandveiligheid anderzijds.

5) Zijn taken van bronbestrijding te combineren met inschakeling in het federaal meetplan?

Deze vraag leeft al lang en bovenal in de provincie Antwerpen. De meetploegen zijn hier over het algemeen 
nogal sterk ontwikkeld. Dit wil echter niet zeggen dat er op dit moment al genoeg expertise bij de brandweer-
meetploegen bestaat om de metingen die in het kader van het meetplan vooropgesteld worden, uit te voeren. 
Mits bijkomende opleiding zou het echter nuttig zijn dat ook brandweermeetploegen, analoog aan de meet-
ploegen van de Civiele Bescherming, hun informatie kunnen aanleveren aan CELMES. Op die manier verliest 
men geen informatie over de eerste uren van de interventie.

De combinatie bronbestrijding en metingen is volgens een discussiant contradictorisch. De exploitant is im-
mers verantwoordelijk voor metingen op het terrein en de meetploegen ingeschakeld in het federaal meetplan 
moeten het gebied erbuiten dekken. De brandweer moet echter aan bronbestrijding op het terrein doen. Zij 
zouden dus in het geval van een nucleaire lozing deels op het terrein moeten werken en deels mobiel moeten 
zijn voor metingen errond.

Indien de brandweer ingeschakeld wordt, moet er inderdaad goed nagedacht worden over het format waarin 
meetgegevens verzameld en aangeleverd worden. Het voorstel om ingeschakeld te worden draait dan ook 
vooral over het doorgeven van meetgegevens tijdens de eerste uren en is in mindere mate een vraag naar 
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inschakeling op het moment dat alle federale meetploegen reeds in actie zijn. Toch is de combinatie metingen-
bronbestrijding niet zo contradictorisch. Het uitsturen van meetploegen gebeurt via een provinciaal meetplan. 
Tijdens de brand op de Kalmthoutse heide is bijvoorbeeld een meetploeg van de huidige brandweerzone 
Kempen daarheen gestuurd. Ook nu al is de discipline die de operatie leidt (meestal brandweer, soms politie), 
verantwoordelijk voor metingen die de veiligheid van alle intervenanten moeten waarborgen. Er wordt beaamd 
dat het fundamenteel is dat dit gebeurt en er wordt eveneens gewezen op de verantwoordelijkheid die de 
exploitant heeft in het beschermen en informeren van iedereen op het terrein.

6) Zorgt de vergroting van de brandweerzone voor betere dienstverlening?

Een uitgangspunt van de hervorming was dat er overal na een kwartier een eerste autopomp aanwezig moest 
kunnen zijn. Volgens het principe van de snelste adequate hulpverlening worden zowel het territoriaal bevoeg-
de korps als het snelste brandweerkorps opgeroepen. Voor deze regio is een stuk van Retie een blinde vlek. 
Aangezien het territoriaal bevoegde korps van Mol hier een grote aanrijtijd heeft, vertrekt bijvoorbeeld even-
eens een wagen vanuit de Kasterleese kazerne (andere zone). Op lange termijn zullen er kazernes bijgeplaatst 
moeten worden om het probleem van de lange aanrijtijden helemaal op te lossen. Dit is echter een dure en 
organisatorisch moeilijk operatie. Beslissingen over wettelijk vastgelegde aanrijtijden en de organisatorische 
implicaties daarvan worden op een hoger niveau genomen dan dat van een brandweerzone. 

7) Welke is de impact van de hervorming?

We zijn nog niet ver genoeg gevorderd in de hervorming om hierover al een evaluatie te maken. We verwach-
ten dat de impact op het brandweerlandschap zeer voelbaar zal zijn. Voor de bevolking zou de impact van de 
hervorming minder voelbaar moeten zijn aangezien de organisatie van de brandweer in de meeste gebieden al 
vrij goed was.

De brandweerzone zal vooral een oplossing bieden voor grootschalige incidenten, een efficiëntere inzet van 
materieel en personeel en het afstemmen van procedures die nu soms van korps tot korps verschilden.

Voor de vrijwilligers is het jammer dat de lokale gebondenheid hier een beetje bij inboet. Voor de hervorming 
was branden blussen vooral een gemeentelijke aangelegenheid en dit sprak vooral de vrijwilligers aan.

8) Durft een gemiddelde brandweerman een nucleaire installatie binnengaan?

Alles hangt af van de omstandigheden maar uit het verleden blijkt dat brandweermannen niet weigerachtig 
staan tegenover interventies in de nucleaire bedrijven. Voor het binnengaan van een installatie moeten be-
paalde procedures gevolgd worden en daarom gebeurt dit best onder begeleiding van iemand van het interne 
interventieteam. Hun aanwezigheid is voor de meeste bedrijven echter louter tijdens de normale werkuren 
gegarandeerd. Een tweede en meer aangewezen optie is het betreden van de installatie onder begeleiding van 
een agent stralingscontrole.

Naast het al dan niet durven, zijn er duidelijke wettelijke voorschriften over te respecteren maximumdosissen 
en het informeren van intervenanten zodat ze op vrijwillige basis opereren. Vandaar dus ook het belang van 
goede meetapparatuur en opleidingen voor het gebruik en de interpretatie ervan, zodat dit informeren snel en 
correct kan gebeuren. 

9) Zorgt het samenwerken tussen disciplines die allemaal op andere niveaus georganiseerd zijn voor coördina-
tieproblemen?

Nee, men ziet elkaar regelmatig in vergaderingen van de veiligheidscellen en tijdens multidisciplinaire oefenin-
gen. Waar opleidingen in het verleden hoofdzakelijk monodisciplinair georganiseerd werden, komt daar met de 
nieuwe opleiding voor Dir-CP-Ops nu verandering in. Er is zeker vraag om ook andere opleidingen multidiscipli-
nair te verzorgen.

10) Hoe kan de communicatie op het terrein nog verbeterd worden?

De rol van de brandweer in de communicatie is het verzorgen van de lijn tussen het CP-Ops en het CC-gem. Op 
basis van wat daar wordt doorgegeven begint discipline 5 aan haar communicatie.

11) Wat zijn de specifieke veranderingen na de hervorming voor de samenwerking tussen de openbare brand-
weer en Belgoprocess?
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StEllingEn

1) De samenwerking tussen openbare brandweerdiensten en de interventieteams van de bedrijven kan nog 
beter.

We moeten ten eerste onderkennen dat er veel verschillen bestaan in hoe die interne brandweerdiensten of in-
terventieteams georganiseerd zijn en wat ze kunnen. Die verschillen ontstaan omwille van vage omschrijvingen 
in het wetgevend kader hieromtrent. Ten tweede hebben openbare brandweerkorpsen heel veel basisopdrach-
ten te vervullen waarop men moet oefenen. Praktisch en financieel is het onhaalbaar om driemaandelijks, laat 
staan maandelijks, te oefenen op een nucleaire site. De wetgeving specifieert ook niet hoe vaak die samenwer-
king geoefend moet worden. Weinig oefeningen met inzet betekent echter niet dat men niet op andere ma-
nieren uitwisselt en voorbereidt. Tijdens een mondelinge bespreking kunnen procedures op elkaar afgestemd 
worden, bijvoorbeeld.

2) Het is omwille van security-maatregelen van het FANC sedert enkele jaren, maar blijkbaar voordien ook al, 
moeilijk om openbare brandweer op bedrijventerreinen te krijgen. Het samen oefenen van openbare en interne 
brandweer verloopt daardoor stroef.

3) Er zijn nieuwe brandveiligheidsvereisten van het FANC die we (bedrijven) op relatief korte termijn moeten 
implementeren. Ondanks het feit dat het brandrisico daardoor verder zal dalen, moeten we blijven inzetten op 
een nauwe samenwerking tussen interne en openbare diensten. 

4) De brandweerhervorming is positief voor de beschikbaarheid van officiers.

VOORStEllEn

1) Wanneer bij branden op een nucleaire site de openbare weg wordt afgesloten, zouden mensen meer info 
moeten krijgen.

De politie die bevoegd is voor het afzetten van wegen en bewaken van de doorgang, krijgt zelf met mondjes-
maat informatie. Wanneer nog niet alles bekend is, kunnen de hulpdiensten geen speculatieve informatie 
verspreiden. Zoals in de workshop over communicatie aan de bevolking besproken werd, is de nood aan infor-
matie hoog op het moment dat er erg weinig geverifieerde informatie voorhanden is.
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2.1 algeMene aanBevelingen

Met de voorwaarden in de eindrapporten van beide partnerschappen, met wat in het Masterplan van het cAt-
project geschreven staat over noodplanning en met de feiten en meningen in dit en vorig onderzoeksrapport, 
bestaan er redelijk wat disparate lijsten met te verbeteren punten. Het is tien jaar en vier overzichten later wel-
licht tijd voor synthese en een actieplan. Wij stellen voor om in ieder partnerschap een oefening te starten die 
zal leiden tot het herformuleren van de voorwaarden rond noodplanning. Wij kunnen dit faciliteren, maar niet 
in de plaats van de leden van de partnerschappen doen. De synthese zou dan niet gedragen zijn.

In de aanloop naar de workshop werd de leden van elk partnerschap reeds gevraagd om als groep na te 
denken over hoe men noodplanning als projectonderdeel verder wil opvolgen. Daar komen ons insziens de 
volgende vragen bij kijken. Wanneer kan men deze voorwaarde als ingevuld beschouwen? Als de opvolging van 
het thema verzekerd is of als er tastbare dingen veranderen?  Wat is voldoende, wat is onvoldoende optimaal? 
Beslissen we dat op buikgevoel of zijn er internationale standaarden die we daarover kunnen consulteren? Of 
experts wiens advies we kunnen inroepen? Een volledige oplijsting van alle punten die in voornoemde rappor-
ten aan bod kwamen en een daaropvolgend debat over prioriteiten en manieren om ze op te volgen, lijkt ons 
een goede eerste aanzet.

Voor de partnerschappen en de lokale besturen lijkt het ons belangrijk dat men dit lokaal gedragen voorwaar-
denpakket opvolgt en ervoor ijvert bij de geschikte instanties. Dit evenwel zonder de luisterbereidheid die 
noodplanners op verschillende niveaus betoonden door hun medewerking aan de workshop te verspelen. Zich 
geïnteresseerd en betrokken tonen; willen bijdragen aan beter beleid, valt wellicht in goede aarde. Indien men 
teveel druk zet of zich niet openstelt om ook andere visies en positieve punten in de discussie toe te laten, zou 
men zijn hand kunnen overspelen. Het zou jammer zijn om de goodwill die er nu is, kwijt te raken.

Door een recent rapport van Greenpeace over de Belgische noodplanning11, de vierde verjaardag van de kern-
ramp in Fukushima en uitspraken van een noodplanner op rust12 is er redelijk wat media-aandacht geweest 
voor nucleaire noodplanning. Het voordeel van een onderwerp dat in de actualiteit is, is dat men eventueel 
kan meesurfen op die aandacht om voor de eigen regio verbeteringen in de noodplanning te verwezenlijken. 
Anderzijds valt op dat het telkens gaat om de veiligheid rond kerncentrales en de evacuatie van grote steden. 
Om niet onderbelicht te blijven als kleinere nucleaire regio met andersoortige nucleaire installaties, kan men 
misschien het participatieve proces dat hier rond noodplanning en andere complexe thema’s plaats vindt, in 
de kijker zetten. Indien federale beleidsmakers zouden beslissen dat ze de bevolking meer willen betrekken bij 
het beleid rond noodplanning of bij noodplanoefeningen, zijn Dessel en Mol ideale proeftuinen en zouden ze 
zich ook zo moeten durven profileren.

deel 2: VerVolgtraject

11. Boiley, D. & Josset, M. (2014) Ontoereikende Belgische nucleaire noodplannen: waarom zijn er geen lessen getrokken uit de ramp van Fukushima?, 
een rapport van acro.eu.org in opdracht van Greenpeace België. Online raadpleegbaar op www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2015/
RapportDavidBoilleyNL.pdf
12. Van Horenbeek, J. “België is slecht voorbereid op kernramp”, De Morgen (13/03/2015)
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2.2 cOncrete ideeën

In het onderzoeksrapport werd, naast een inleiding op de nucleaire noodplanning, een eerste beeld geschetst 
van de belangrijkste discussiepunten tussen de betrokken actoren. Op de workshop ging een brede waaier 
van betrokkenen in op een selectie van de thema’s uit het rapport. Vragen kregen een antwoord, verschillende 
visies kwamen aan bod en spanningsvelden, beperkingen en mogelijkheden werden besproken door de aan-
wezigen. We denken dat we met het onderzoeksrapport en het workshopverslag reeds een overzicht hebben 
gemaakt van de belangrijkste thema’s die meegenomen en actoren die betrokken dienen te worden in verdere 
discussies over de optimalisatie van de noodplanning. De inventaris is echter nog niet helemaal af.

Ook is duidelijk geworden dat de noodplanningsvoorwaarde niet op dezelfde manier als materiële voorwaarden 
zoals de ontsluiting van een weg of de aanleg van een kade ingevuld zal raken. ‘Optimalisatie van de nood-
planning’ betekent heel veel dingen voor heel veel mensen waardoor het bij uitstek een onderwerp is waarover 
blijvend overleg tussen zeer diverse actoren nodig is. Om te werken aan de invulling van deze voorwaarde met 
de partnerschappen MONA en STORA denken we aan volgende opsplitsing:

1) Onderwerpen waarover nog inventarisatie van feiten en meningen kan gebeuren:

a) De interne noodplanning van de berging, het afvaltransport en andere nucleaire instal-
laties in de regio.

De focus van zowel het verkennende onderzoek als de workshop lag op de publieke 
noodplanning. Daarmee worden die plannen waarvoor de verschillende overheden ve-
rantwoordelijk zijn bedoeld. Interne noodplannen, die de uitbaters van nucleaire instal-
laties opstellen en die de overheid controleert, vormden niet het voorwerp van studie of 
workshop. Omdat er interface bestaat, en ook moet zijn, tussen beide types noodplannen, 
zou het in het kader van de komst van de berging interessant zijn ook een informatieses-
sie te organiseren rond dit type noodplanning. De moeilijkheid die we voorzien is dat niet 
elk bedrijf uit de regio uit veiligheidsoverwegingen even open kan zijn over zijn interne 
noodplannen.

b) De aansluiting van interne noodplannen op BNIP’s en monodisciplinaire nood- en inter-
ventieplannen.

Uit de workshop bleek dat het principe “de uitbater is verantwoordelijk voor wat er ‘binnen 
de draad’ gebeurt en de hulpdiensten voor wat er daarbuiten moet gebeuren” in de prak-
tijk minder goed vol te houden is dan op papier. Het zou interessant zijn om dieper in te 
gaan op het samenspel van die twee types noodplannen in de realiteit. We denken daar-
voor aan bezoeken aan een bedrijfsinterne brandweerdienst, aan een federale meetploeg, 
aan de eenheden van de Civiele Bescherming die decontaminatiemateriaal hebben en 
aan de medische dienst van het SCK•CEN die door en/of voor de partnerschappen geor-
ganiseerd kunnen worden. Voor de medische discipline in de regio zou het ons insziens 
een meerwaarde zijn als personeel uit het Molse ziekenhuis en vrijwilligers van het Rode 
Kruis kunnen deelnemen aan die bezoeken. Eventueel kan men ook bij brandweerkorpsen 
en politiepersoneel uit de regio polsen of er interesse is om zulke bezoeken samen te 
organiseren.

c) Welke bevoegdheden kregen de gewesten inzake noodplanning na de zesde staatsher-
vorming en hoe vullen ze die in?

Zoals Hans De Neef aangaf in de workshop kijkt men bij de actualisatie van het federaal 
nucleair noodplan de komende maanden na hoe de bevoegdheden inzake noodplanning 
die de gewesten recent bijkregen in de bestaande structuur te integreren. Die ontwikkelin-
gen kunnen opgevolgd worden door bijvoorbeeld iemand van het Coördinatie- en Crisiscen-
trum van de Vlaamse Overheid (CCVO) uit te nodigen en om uitleg te vragen.

d) Nazorg

Dit thema werd door enkele respondenten uit het verkennend onderzoek op de agenda 
geplaatst maar wegens de wens om een zekere focus te behouden niet behandeld op de 
workshop. Een belangrijk onderdeel in de risicocyclus is, behalve het in kaart brengen en 
vermijden van risico’s, ook het terugkeren naar een normale situatie eens het crisisbeheer 
achter de rug is. Bij wie liggen hiervoor de verantwoordelijkheden? Welke plannen en mid-
delen zijn er? Welke expertise bestaat errond?



42

e) Aansprakelijkheid

Dit thema werd eveneens door enkele respondenten uit het verkennend onderzoek op de 
agenda geplaatst maar wegens de techniciteit van het onderwerp niet behandeld op de 
workshop. Er is enerzijds de vraag van de medische discipline om beter juridisch besch-
ermd te zijn bij het opnemen van een rol in crisisbeheer. Het zou het uitoefenen van de job 
minder onzeker maken en het toegeven van en leren uit fouten vergemakkelijken. Anderzi-
jds is er de vraag van de burgemeesters om uit te klaren welke de aansprakelijkheidsrege-
lingen zijn in geval van schadeclaims. Waar beginnen en eindigen rechten en plichten van 
lokale bestuurders in nucleair crisisbeheer? Er werden reeds contacten gelegd met enkele 
onderzoekers aan de faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen waardoor eerder op 
relatief korte termijn een informatiesessie voor de geïnteresseerden georganiseerd kan 
worden.

f) Nucleair crisisbeheer en stroomuitval of transformatorproblemen.

Op de workshop werd geopperd dat de overheid waarschijnlijk niet voorbereid was op grote 
elektriciteitsproblemen ten gevolge van problemen in de kerncentrale van Doel (met even-
tuele impact op een belangrijke transformator daar in de buurt). Ook het ongeval in de 
kerncentrale van Fukushima leert dat stroomproblemen niet alleen de veilige werking van 
nucleaire installaties in het gedrang brengen maar tevens het daaropvolgende crisisbe-
heer bemoeilijken. Er kan op een volgende workshop of informatiesessie gekeken worden 
naar regelingen bij netbeheerders en elektriciteitsproducenten, eigen elektriciteitscircuits 
bij nucleaire en Sevesobedrijven en de voorzieningen die de verschillende Crisiscentra en 
coördinatiecomités op de niveaus hebben in geval van een algemene stroompanne.

g) Ondersteuning van een regionale rampenambtenaar?

Uit het onderzoek bleek dat er in de gemeenten in de regio een ongelijke nood is aan 
professionele ondersteuning van de gemeentelijke rampenambtenaar. Er zijn nu al samen-
werkingsverbanden, bijvoorbeeld om met verschillende gemeenten samen een oefen-
kalender op te stellen. Er is nog niet in kaart gebracht hoe die samenwerkingsverbanden 
lopen (politiezones, hulpverleningszones, persoonlijke contacten?) en in welke gemeenten 
er nood is aan uitbreiding of ondersteuning in nucleaire aangelegenheden. Met de komst 
van het communicatiecentrum zou dus uitdrukkelijk nagegaan moeten worden welke 
de nood is aan de zonale ondersteuning voor rampenambtenaren vanuit het communi-
catiecentrum die wordt gesuggereerd in het cAt-Masterplan en hoe die functie concreet 
ingevuld zou moeten worden volgens belanghebbenden.

h) De huidige financiering van de noodplanning op de verschillende niveaus en van de 
verschillende disciplines.

Uit de interviews tijdens het verkennend onderzoek bleek dat het in tijden van besparin-
gen moeilijk is budgetten vrij te maken voor zaken waarvan men hoopt ze nooit nodig te 
hebben. Dat extra financiering aan de basis ligt van vele verbeterpunten in de noodplan-
ning is voor de hand liggend. Hierin verschilt noodplanning niet van andere beleidskwes-
ties. Aangezien er zoveel overheidsdiensten, bestuurlijke niveaus en operationele diensten 
betrokken zijn in de noodplanning, zou het interessant zijn een overzicht te hebben van 
de huidige financieringsbronnen en budgetten voor al die onderdelen. De vraag is echter 
of dit doenbaar is en, belangrijker, of men daaruit objectief zal kunnen afleiden waar de 
grootste noden zijn. Ten slotte biedt dit financieel kader ook geen antwoord op de logische 
volgende vraag: wie er aangesproken kan worden om die noden te lenigen. Desalniettemin 
zou het sommige discussies over verbeterpunten ten goede komen te weten welke klem-
tonen nu gelegd worden in de financiering van onderdelen van de noodplanning. Een meer 
behapbaar idee zou bijvoorbeeld zijn om te kijken naar alle projecten die de afgelopen 
jaren zijn ingediend voor subsidiëring uit het nucleair fonds.
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i) Opleiding en permanentie van Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS).

Dit postgraduaat dat voornamelijk door brandweerlui wordt gevolgd bevat ook een nucleair 
aspect. Kan dit op vraag verder uitgebreid worden? Kunnen er meer brandweerlui uit de 
regio heen worden gestuurd en wat zijn de voordelen van het hebben van lokale AGS’ers? 
In het rapport is ook sprake van de uitbreiding van de wachtdienst die nu enkel in de 
provincie Antwerpen wordt georganiseerd naar alle Vlaamse hulpverleningszones. Zijn er 
concrete plannen in die richting en hoe komt dit tegemoet aan de noden van hulpverlen-
ers in deze regio?

2) onderwerpen waarover overleg aan de gang is en/of projecten lopen die men kan opvolgen:

a) De actualisatie van het federale en nucleaire noodplan.

In de workshop (zie verslag van de plenaire sessie) werd uitgelegd welke de belangrijkste 
te verwachten veranderingen in het federale nucleaire noodplan zijn en welke timing is 
vooropgesteld. Afhankelijk van hoe snel ook het provinciale BNIP wijzigt naar aanleiding 
van de federale actualisatie, kan men in 2016 of 2017 nagaan welke de nieuwe doorsned-
es van de noodplanzones zijn, hoe deze nu geoperationaliseerd worden, of er sprake is 
van een vaste interventie-equipe voor deze regio (zie hoofdstuk over discipline 2 in het 
verkennend onderzoek), hoe de internationale samenwerking tijdens en na incidenten 
vorm gekregen heeft, in welke mate de rollen van de verschillende overheden zijn her-
bekeken, hoe de inkanteling van de gewesten is gebeurd, enzovoort.

b) De oefening herfst 2015 en de evaluatie ervan.

Vroeger kan men zich al buigen over het verloop en de evaluatie van de grootschalige 
oefening die in oktober 2015 in de regio zal plaatsvinden.

c) De brandweerhervorming en de hervorming van de opleidingen.

Zoals toegelicht in de workshop ging op 1 januari 2015 de brandweerhervorming in (zie 
punt 1.3.6 in deel 1 van dit rapport). De concrete implicaties hiervan voor de lokale werk-
ing en de meer algemene gevolgen moeten nog duidelijk worden. Dit onderwerp zou over 
één of twee jaar opnieuw opgenomen kunnen worden.

d) De discussie over het federale meetplan en inschakeling van de brandweer.

Naar onze mening is de discussie over uitgebreidere meetbevoegdheden voor de 
brandweer nog niet beslecht. Hoewel het KB van 10 juni 2014 betreffende de taakverde-
ling tussen de brandweer en de Civiele Bescherming de klassieke verdeling intact laat, 
worden in de oefening van 2015 naar verluidt wel uitgebreidere meetbevoegdheden 
voor de brandweer getest. Daarnaast was in het verkennend onderzoek te lezen dat het 
voornemen bestaat om een manier te ontwikkelen om ook de resultaten van de metingen 
voor eigen veiligheid bij CELMES te krijgen. Deze materie kan verder opgevolgd worden 
via contactpersonen bij de Hulpverleningszone Kempen of leden van interdisciplinaire 
federale werkgroepen die zich hierover buigen.

e) De invoering van Be-Alert.

Wat crisiscommunicatie aan de bevolking en discipline 5 betreft, zal de komende jaren 
vooral de introductie van Be-Alert een impact hebben. Nu het pilootproject afgelopen is, 
kunnen er verschillende zaken opgevolgd worden: de implementatie van de suggesties van 
de gemeenten die reeds deelnamen, de ingebruikname door meerdere gemeenten in de 
regio en de modaliteiten die de komende jaren toegevoegd worden.
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3) zaken waarin de partnerschappen actief kunnen optreden of een ondersteunende rol spelen:

a) Jodiumbedeling in deze regio tussen de federale campagnes door?

In deze regio is er zeker bereidheid om burgers correct te informeren over zaken die zij 
in acht moeten nemen ter voorbereiding van of tijdens een eventuele crisis. Er blijkt uit 
de interviews en tussenkomsten op de workshop naast nood aan lokale initiatieven ter 
aanvulling van federale campagnes ook bereidheid om dit te doen. De partnerschappen 
kunnen mee opvolgen hoe dit concreet gemaakt kan worden en samenwerken met de 
gemeentebesturen voor jodiumbedeling en het verspreiden van informatiebrochures. Een 
goed voorbeeld van zo’n huidige ondersteuning van federale informatiecampagnes is de 
informatieavond over Radon die MONA midden februari 2015 organiseerde.

b) Mee oefeningen voorbereiden? 

Voor de oefening dit najaar komt deze aanbeveling waarschijnlijk te laat maar in de 
toekomst zouden de partnerschappen betrokken kunnen worden in het overleg tussen 
rampenambtenaren en scenaristenteam in de voorbereiding van een oefening. We zien 
voor hen een rol weggelegd in het mee nadenken over oefendoelen of in het leveren van 
mensen die de burgers willen vertegenwoordigen in een referentiegroep. Ook het informe-
ren van de bevolking over wat er zich heeft afgespeeld en welke de belangrijkste leerpunt-
en waren na afloop, is een taak die de partnerschappen op zich zouden kunnen nemen. 
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1. uitnOdiging en prOgraMMa

Bijlagen
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2. slides Over BlOOtstellingsscenariO’s vOOr intervenanten

Bron: Depuydt, L., Degueldre, D., Olyslaegers, G., Vandecasteele, Ch. (2014) ‘de resultaten van WG Intervenanten’, powerpointpresentatie.
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3. aanwezigHeidslijst

1  Beeldens Jan   Adjunct-eenheidschef civiele bescherming
 
2  Bergmans Nick   MONA

3  Bisschops Lieve    MONA

4  Bosselaers Rudy   Projectleider cAt-project, NIRAS

5  Claes Jan    Commissaris politiezone Balen Dessel Mol

6  Creemers Joris    Adviseur nucleaire veiligheid, kabinet Minister van Veiligheid en Binnenlandse  
     Zaken Jan Jambon

7  De Neef Hans    Coördinator nucleair noodplan Crisiscentrum, Binnenlandse Zaken

8  Deckx Jozef    STORA
 
9  Demarche Marc    Adjunct Directeur-Generaal NIRAS

10  Draulans Hugo    Voorzitter STORA

11  Geenen Jan    Uitrukofficier civiele bescherming

12  Geuens Patrick    Burgemeester Retie

13  Gielen Paul    Directeur veiligheid, milieu en beveiliging Belgoprocess

14  Gijs Joeri    Noodplanambtenaar Dessel

15  Goossens Eddy    Majoor brandweer Hulpverleningszone Kempen post Geel

16  Goossens Olivier   Diensthoofd Fysische Controle NIRAS

17  Gram Leen    Milieucoördinator/preventie-adviseur AZ Mol

18  Haex Christel    Directeur noodplanning FDG Antwerpen

19  Hooft Evelyn    Communicatieverantwoordelijke cAt-project, NIRAS

20  Imans Jef    Voorzitter Regionaal Nucleaire Coördinatiecel (RNC)

21  Kenis Filip    Kapitein-dienstchef brandweer Hulpverleningszone Kempen Post Mol

22  Kortleven Roeland   Communicatieambtenaar Mol + team D5
 
23  Lauwen Geert    Stafmedewerker STORA

24  Luysterborg Kris    STORA

25  Melis Willy    STORA

26  Meynants Carlo    STORA

27  Meynants Paul    STORA

28  Minon Jean-Paul   Directeur-Generaal NIRAS

29  Mol Roger    korpschef en hoofdcommissaris politiezone Balen Dessel Mol
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30  Mulier Guido    Directeur Tecnubel

31  Olyslaegers Geert   Onderzoeker SCK•CEN

32  Peeters Anke    Communicatieambtenaar Dessel

33  Perko Tanja    Onderzoeker SCK•CEN

34  Proost Jos    MONA

35  Robin Christiane   MONA

36  Roets Christiaan    Diensthoofd opleiding Federaal Kenniscentrum Civiele Veiligheid (KCCE)

37  Rotthier Paul    Burgemeester Mol

38  Sannen Geert    Medewerker communicatie cAt-project, NIRAS

39  Sannen Herman    STORA

40  Sannen Leo    Institute Manager Nuclear Materials Science SCK•CEN

41  Staes Peter    Technisch directeur AZ Mol/MONA

42  Stevens Yves    Communicatieverantwoordelijke FDG Antwerpen

43  Stinissen William   STORA

44  Van Dijck Dominique   RESOC/MONA

45  Van Dijck Kris    Burgemeester Dessel

46  Van Hurck Peter    Verantwoordelijke Algemene Veiligheid en Welzijn op het werk Tecnubel

47  Van Laer Wim    Directeur Belgoprocess

48  Van Peer Herman   Noodplanambtenaar Retie

49  Vandecasteele Christian  Coördinator nucleair noodplan FANC

50  Vandevoorde Robert   MONA

51  Vanhoof Ingrid    Stafmedewerker MONA

52  Verbiest Fré    Supervisor brandveiligheid & noodplanning Belgoprocess

53  Verrees Jef    Voorzitter MONA

54  Volckaert Geert    Diensthoofd algemeen beheer en berging afval FANC

55  Wertelaers An    Nucleaire basisinrichtingen FANC

56  Wouters Dirk    Communicatieverantwoordelijke SCK•CEN



49

4. evaluatiefOrMulier

naam:      Organisatie:

Beantwoord per workshoponderdeel iedere vraag met ja of nee.

Panelgesprek

Was het panelgesprek voor u voldoende informatief?   ja/nee

Parallelle sessie 1:…………………………………………………………………….(vul in welke sessie u bijwoonde)

Was deze sessie voldoende informatief?     ja/nee

Kon u zelf voldoende input geven?      ja/nee

Kwamen alle standpunten duidelijk aan bod?     ja/nee

Parallelle sessie 2: …………………………………………………………………….(vul in welke sessie u bijwoonde)

Was deze sessie voldoende informatief?     ja/nee

Kon u zelf voldoende input geven?      ja/nee

Kwamen alle standpunten duidelijk aan bod?     ja/nee

algemeen:

Heeft u een beter beeld van de actoren en hun standpunten dan voorheen?  ja/nee

Stelling: Over het algemeen is deze namiddag geslaagd.    ja/nee

Zou u een gelijkaardige workshop rond (nucleaire) noodplanning willen bijwonen? ja/nee

Indien u ‘ja’ aanduidde: welke subthema’s zou u graag behandeld zien?.......................................................

………………………………………...................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
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