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ALFABETISCHE LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN TERMEN

ADCC: Algemene Directie Crisiscentrum
ANIP: Algemeen nood- en interventieplan
AVN: Association Vinçotte Nuclear
Bel V: Filiaal van het FANC sinds 2008. Biedt technische ondersteuning en heeft bevoegdheid wat betreft het 
nagaan van de conformiteit van het interne noodplan van nucleaire installaties met het reglementaire kader
BNIP: Bijzonder nood- en interventieplan
cAt-project: berging categorie A-afval
CC: Coördinatiecomité

 CC-gem: gemeentelijk coördinatiecomité (ook als GCC afgekort)

 CC-prov: provinciaal coördinatiecomité (ook als PCC afgekort)

 CGCCR: Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering

CIN: Crisisinformatienetwerk
CIPAL: Centrum voor Informatica voor de Provincies Antwerpen en Limburg
CP-Ops: CommandoPost-Operaties
Dir-…: Directeur (van een bepaalde discipline of van de gehele operatie)
ECURIE: European Community Urgent Radiological Information Exchange
FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
FGI: Federaal Gezondsheidsinspecteur
HC 100: Hulpcentrum 100 (in de toekomst ook 112), provinciale meldkamer waar noodoproepen toekomen
IAEA: International Atomic Energy Agency

 IEC: Incident and Emergency Centre (van IAEA)

IRE: Instituut voor Radio-elementen
KB: Koninklijk Besluit
KCCE: Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
MIP: Medisch interventieplan
MONA: Mols Overleg Nucleair Afval (vzw)
MUG: Mobiele Urgentiegroep
NIRAS: Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen
OSR: Organisatie Snelle Redding/Organisation de Secours Rapide
PBM’s: Persoonlijke Beschermingsmiddelen
PGC: Provinciale Geneeskundige Commissie
Piba: Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulanciersopleiding; de huidige benaming is Campus Vesta
PIP: Politioneel interventieplan
PIT: Paramedisch Interventieteam
PRIMA: Plan Risico’s en Manifestaties
PSIP: Psychosociaal Interventieplan
RNC: Regionale Nucleaire Coördinatiecel
SCK•CEN: Studiecentrum voor Kernenergie•Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire
SIP: Sanitair Interventieplan
STORA: Studie- en Overleggroep Radioactief Afval (vzw) (in Dessel; voorheen STOLA)
TELERAD: > 200 stralingsmeetpunten op Belgisch grondgebied
VMP: Vooruitgeschoven Medische Post
WHO: World Health Organization
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In het denk- en overlegproces dat aan het cAt-project vooraf ging, grepen beide partnerschappen de berging 
aan om onder andere een optimalisatie van de bestaande noodplanning in hun regio als voorwaarde te stel-
len. Zowel in het STOLA- als in het MONA-rapport staan onder de noemer ‘veiligheid’ voorwaarden met betrek-
king tot noodplanning. Die strekten van het opstellen van veiligheidsplannen voor de berging tot specialisatie 
en uitrusting van de hulpdiensten en het informeren van de bevolking.

In 2010 leverde Association Vinçotte Nuclear (AVN; autonome consultancy firma die niet gelieerd is aan Bel V) 
een behoefteanalyse af waarin een stand van zaken werd opgemaakt van de nucleaire noodplanning in Mol 
en Dessel. De conclusie was dat het merendeel van de door de partnerschappen geformuleerde voorwaarden 
vervuld was, maar dat een aantal voorwaarden of onderdelen nog aandacht en opvolging verdienden (Associ-
ation Vinçotte Nuclear, 2010: 18). Bij de voorstelling van het rapport kwam er kritiek op de werkwijze van de 
onderzoekers; men miste de input van enkele belangrijke hulpverlenende instanties in de regio.

Dit rapport zou men omwille van de methode – kwalitatieve dataverzameling aan de hand van interviews – 
kunnen beschouwen als een vervolg en een aanvulling op het AVN-rapport. Het uitgangspunt is hier opnieuw 
een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de (nucleaire) noodplanning in de regio, vertrekkende van de 
voorwaarden die in de eindrapporten van de partnerschappen (zie bijlage 1), het AVN-rapport en het Master-
plan (NIRAS, 2011: 111-112) opgelijst staan. De focus ligt op het ‘publieke’ deel van de noodplanning in die 
zin dat de (samen)werking van de verschillende overheden en disciplines onder de loupe wordt genomen. De 
interne noodplanning van bedrijven en de afstemming tussen die interne noodplannen met de door overheden 
opgestelde noodplannen, werden niet onderzocht.

De centrale onderzoeksvragen waarop met dit onderzoek antwoord(en) werden gezocht, zijn:

 ▪ In welke mate worden de door de partnerschappen (STORA en MONA) en de gemeenten (Dessel en Mol) 
aangevoelde behoeften gedeeld door andere betrokken actoren op lokaal en bovenlokaal niveau?

 ▪ Welke pistes liggen er open om de door de partnerschappen gestelde voorwaarden inzake noodplanning 
in te vullen? Welke zijn daarbij de knelpunten? Waar liggen mogelijke opportuniteiten?

Om deze te beantwoorden, werden twintig interviews afgenomen bij betrokkenen van diverse relevante in-
stanties (zie bijlage 3). De weerslag van deze interviews volgt na een beknopt overzicht van het reglementaire 
kader voor (nucleaire) noodplanning in België en een overzicht van de (geactualiseerde) voorwaarden. De 
antwoorden op de onderzoeksvragen worden op het einde samengevat in een tabel. Deze tabel kan gezien 
worden als een preliminaire conclusie aangezien er op basis van de feedback van de respondenten nog een 
workshop gepland is. Hierop zullen hopelijk concrete prioriteiten van de betrokkenen en pistes voor opvolging 
naar voren komen, waarna een definitieve conclusie kan worden opgesteld. Het doel van dit tweede luik is om 
betrokkenen samen te brengen en binnen het bestaande reglementaire kader via afspraken en persoonlijke 
contacten begrip en verbeteringen teweeg te brengen.

INLEIDING
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LEESWIJZER

HET REGLEMENTAIRE KADER: 

Hier wordt een inleiding gegeven tot de belangrijkste structuren, actoren en termen in de (nucleaire) noodplan-
ning zoals die te vinden zijn in de belangrijkste juridische documenten. Wanneer specifieke termen en proce-
dures in de noodplanning verderop in het rapport slechts kort worden benoemd, kan men teruggrijpen naar dit 
eerste deel ter verduidelijking.

LOKALE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT NOODPLANNING ALS ONDERDEEL VAN HET cAt-PROJECT:

Dit deel vormt een korte introductie tot de voorwaarde rond optimalisatie van de noodplanning in al haar on-
derdelen.

ANALYSE VAN DE INTERVIEWS: 

Eerst volgen syntheses van ieder interview met de disciplineverantwoordelijke(n) om een beeld te krijgen van 
hun taak en de aangehaalde verbeterpunten. Vervolgens worden enkele visies op de juiste aanpak van crisis-
beheer tussen de verschillende bestuurlijke niveaus tegen elkaar afgewogen. Ten slotte worden enkele meer 
technische zaken en overwegingen inzake operationele communicatie en communicatie aan de bevolking 
gespecifieerd.

MAPPING VAN BETROKKENEN:

Deze poster moet een visueel overzicht bieden van de respondenten, hun functies en het bestuurlijke niveau 
waarop ze die uitoefenen. Daarnaast wordt weergegeven wie de respondenten aanhaalden als belangrijk con-
tactpersoon voor de nucleaire thematiek.

OVERZICHT VAN AL DAN NIET GEDEELDE VERBETERPUNTEN:

In deze concluderende tabel wordt samengevat welke knelpunten en oplossingen er in het rapport zijn aan-
gehaald en welke pistes zoal te bewandelen zijn om te komen tot een breed gedragen optimalisatie van de 
noodplanning. Dit kader is preliminair aangezien er nog feedback van de respondenten verwacht wordt om te 
komen tot een gedragen conclusie.

LIMIETEN VAN DE STUDIE:

Ten slotte volgt een kort overzicht van belangrijke onderwerpen en personen die buiten de scope van dit rap-
port vielen.
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Dit eerste hoofdstuk bestaat uit een opsomming van de belangrijkste punten uit het Belgische reglementaire 
kader voor noodplanning, mede ingegeven door de klemtonen uit de interviews. Eerst volgen de algemene 
principes en vervolgens worden enkele bijzonderheden van de nucleaire noodplanning geduid.

1.1 ALGEMENE NOODPLANNING

Noodplanning is in België een federale, provinciale en gemeentelijke bevoegdheid. De meest recente wetge-
ving hieromtrent is vervat in het KB van 16 februari 2006; tot stand gekomen naar aanleiding van de gasex-
plosie in Gellingen in 2004 en van toepassing op de organisatie van de noodplanning en het crisisbeheer op 
provinciaal en gemeentelijk niveau, het KB van 31 januari 2003; van toepassing op de organisatie van de 
noodplanning en het crisisbeheer op federaal niveau, en in de Ministeriële Omzendbrieven NPU 1 tot 5. Het 
beleid errond wordt gestuurd vanuit de federale overheid en uitgevoerd op provinciaal en gemeentelijk niveau. 
Binnen België zijn een hele reeks noodplannen actief. Men kan drie hoofdcategorieën en een duidelijke com-
plementariteit onderscheiden:

 ▪ Multidisciplinaire nood- en interventieplannen:

•	Algemene nood- en interventieplannen (ANIP): algemene richtlijnen en info over het 
beheer van een noodsituatie
•	Bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP): aanvullende, specifieke richtlijnen voor 
een bijzonder risico zoals Seveso- of nucleaire activiteit

 ▪ Monodisciplinaire interventieplannen: regelen interventiemodaliteiten per functioneel geheel van op-
drachten die door verschillende tussenkomende diensten worden uitgevoerd

•	Discipline 1 Hulpverleningsoperaties (brandweer, Civiele Bescherming)
•	Discipline 2  Medische, sanitaire en psychosociale hulp (ziekenhuizen, Rode Kruis,…)
•	Discipline 3  Politie (lokaal en federaal)
•	Discipline 4  Logistieke steun (Civiele Bescherming, Defensie,...)
•	Discipline 5  Informatie (communicatieambtenaar)

 ▪ Interne noodplannen: door bedrijven en instellingen zelf opgesteld, gericht op het beperken van de gevol-
gen van een incident en op de interactie met de bestuurlijke overheden

De ANIP’s worden op federaal, provinciaal en gemeentelijk overheidsniveau opgemaakt. Federale diensten van 
de gouverneurs en gemeenten kunnen deze ANIP’s verder aanvullen met BNIP’s, die complimentair zijn aan de 
federale BNIP’s. Op provinciaal en gemeentelijk niveau gebeurt dit op basis van de resultaten van de risicoana-
lyse uitgevoerd door de respectieve veiligheidscel. De 5 monodisciplinaire interventieplannen worden omwille 
van bepalingen in NPU-1 en NPU-4 in eerste instantie op provinciaal niveau opgesteld. Op federaal niveau 
kunnen wel richtlijnen gemaakt worden op basis waarvan de provinciale uitwerking gebeurt. Elk plan kan ook 
per gemeente, politiezone of hulpverleningszone verder worden aangevuld. Zo wordt het monodisciplinaire 
noodplan voor discipline vijf op provinciaal en gemeentelijk niveau opgesteld en terwijl dat van discipline drie 
op provinciaal niveau wordt gemaakt.

1. HET REGLEMENTAIRE KADER
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Provinciale en gemeentelijke veiligheidscellen zijn minimaal samengesteld uit respectievelijk de provinciegou-
verneur of burgemeester, vertegenwoordigers van de vijf disciplines en de ambtenaar verantwoordelijk voor 
noodplanning in de provincie of gemeente. In de veiligheidscellen worden risicoanalyses uitgevoerd, noodplan-
nen opgemaakt, oefeningen ingepland en wordt de nodige communicatie rond noodplanning georganiseerd. 
Dit alles om crisisbeheer zo goed mogelijk voor te bereiden.

De coördinatie van het crisisbeheer is hiërarchisch georganiseerd. Ze is opgesplitst in een beleidsmatig of 
strategisch en een operationeel luik.

Naargelang de omvang van de ramp wordt een coördinatiecomité (CC) louter op gemeentelijk (CC-gem) dan 
wel tevens op provinciaal (CC-prov) en/of federaal niveau bij het Coördinatiecentrum van de Regering georgani-
seerd. In een gemeentelijke fase, evalueert het CC-gem de noodsituatie, adviseert het de betrokken instanties 
en hulpverleners en organiseert het de communicatie aan de bevolking. Aan het hoofd van een gemeentelijk 
coördinatiecomité staat de betrokken burgemeester. In een provinciale fase, wanneer de omvang van de ramp 
of de middelen die nodig zijn om haar te bestrijden het gemeentelijke niveau overstijgen, draagt de gouverneur 
eindverantwoordelijkheid voor de beleidsmatige aspecten van het crisisbeheer. Afhankelijk van de situatie kun-
nen CC’s samengevoegd worden en gevestigd zijn in het gemeentehuis, in het provinciehuis of in een vooraf 
bepaalde crisisruimte. Niet alle actoren betrokken bij het beleidsmatige luik van het crisisbeheer zitten in één 
en dezelfde ruimte; medewerkers van de beleidsverantwoordelijken uit het CC-gem (en het CC-prov) opereren 
vanuit backoffices of zogenaamde werkcellen, waar zij zaken verwerken en voorbereiden.

Op federaal niveau is het beleidsmatige luik in crisisbeheer de verantwoordelijkheid van het federale coördina-
tiecomité. Deze beleidscel werkt samen met andere federale crisiscellen (cf. infra) en wordt voorgezeten door 
- naargelang de situatie - de Minister van Binnenlandse Zaken, Leefmilieu, Volksgezondheid, hun gemachtigde 
of de Eerste Minister. Samen vormen ze het Coördinatiecentrum van de Regering. Dit zetelt in de schoot van 
de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) te Brussel.

Hoewel dit in het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid (zie voetnoot 6) in de nabije toekomst 
eventueel anders zal verlopen, komt de operationele coördinatie meestal in handen van de aanwezige brand-
weerofficier met de hoogste graad. Deze wordt leidinggevende van de commandopost-operaties, afgekort tot 
Dir-CP-Ops. Samen met een adviseur, een secretaris en de verantwoordelijken van de betrokken disciplines 
(respectievelijk Dir-Bw, Dir-Med, Dir-Pol, Dir-Log en Dir-Info) leidt deze de interventie op het terrein in goede 
banen. Het gehele CP-Ops neemt in afwachting van de installatie van een coördinatiecomité ook het beleids-
matige luik op zich.

1.2 NUCLEAIRE NOODPLANNING

De bepalingen voor dit specifieke onderdeel van de noodplanning zijn vervat in het KB van 17 oktober 2003. 
Hier volgen de belangrijkste bepalingen uit dat document, in functie van de onderwerpen die verderop aan bod 
komen.

Het reglementaire kader voorziet in een belangrijk verschil in de aanpak en procedures van een nucleaire 
noodsituatie. Terwijl het algemeen crisisbeheer bottom up verloopt (aanpak op gemeentelijk niveau wordt 
opgeschaald naar provinciaal en federaal niveau indien nodig), dient bij een nucleair incident in de meeste 
gevallen de federale overheid de overhand te nemen. Bij melding van een incident in één van de belangrijkste 
Belgische en aangrenzende nucleaire installaties, bij ongevallen bij nucleaire transporten, in militaire instal-
laties en bij radiologische noodsituaties ingevolge terrorisme, kan het Coördinatiecentrum van de Regering 
bijeengeroepen worden (zie bijlage 2). Dit stuurt dan de betrokken CC-prov’s aan waardoor sprake is van een 
top down-aanpak. De CC-prov’s werken op hun beurt samen met de CC-gem’s van de getroffen gemeenten, die 
onder leiding van de gouverneur komen te staan.

Een centrale actor in het crisisbeheer is de exploitant van de installatie in kwestie. Doorheen de hele noodsi-
tuatie blijft die verantwoordelijk voor het beheer van de installatie en voor de personen die op de installatie 
aanwezig zijn, zoals omschreven in het interne noodplan. Wanneer men een abnormale situatie op de site 
opmerkt, moet men dit in functie van vooraf bepaalde criteria, zo spoedig mogelijk melden aan de betrokken 
overheidsinstanties. Bij deze melding geeft de exploitant een notificatieniveau mee. De verschillende niveaus 
geven een eerste indicatie van de ernst van de feiten en de te nemen maatregelen.
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 ▪ Notificatieniveau 0 (N0)

•	Abnormale situatie die niet zou leiden tot radioactieve lozing; geen automatische activa-
tie van het federale nucleaire noodplan.
•	Geen beschermingsmaatregelen buiten de site of collectieve maatregelen voor perso-
neel.
•	HC 100, FANC en Bel V worden per telefoon gewaarschuwd, na overleg tussen de laatste 
twee volgt een bevestiging van de melding en indien nodig alsnog activatie van het fede-
rale nucleaire noodplan.

 ▪ Notificatieniveau 1 (N1)

•	Reële of potentiële verlaging van de veiligheidssituatie in de installatie maar geen ge-
vaar voor de omgeving; activatie van het federale nucleaire noodplan.
•	Geen maatregelen buiten de site maar beschermende acties voor personeel.
•	HC 100 en CGCCR worden per telefoon gewaarschuwd, later moet schriftelijke bevesti-
ging volgen.

 ▪ Notificatieniveau 2 (N2)

•	Belangrijke defecten van functies die nodig zijn om de veiligheid van de bevolking te 
vrijwaren; activatie van het federale nucleaire noodplan.
•	Geen onmiddellijke beschermingsmaatregelen voor de bevolking, wel mogelijks maatre-
gelen met betrekking tot de voedselketen.
•	HC 100 en CGCCR wordt per telefoon gewaarschuwd, later moet schriftelijke bevestiging 
volgen.

 ▪ Notificatieniveau 3 (N3)

•	Defecten die kunnen leiden tot de verspreiding van radioactieve stoffen in de atmosfeer; 
activatie van het federale nucleaire noodplan.
•	Mogelijke beschermingsmaatregelen voor bevolking buiten de site en de voedselketen.
•	HC 100 en CGCCR worden per telefoon gewaarschuwd, later moet schriftelijke bevesti-
ging volgen.

 ▪ Notificatie Reflex (NR)

•	Mogelijke verspreiding van radioactieve stoffen op korte termijn die kan leiden tot een te 
hoge blootstelling op minder dan 4 uur tijd.
•	 In afwachting van de mobilisatie van de voorziene structuur (cf. infra) en analyse van de 
toestand worden onmiddellijke acties voor de bevolking binnen de reflexzone afgekondigd. 
Waarschuwen; schuilen en luisteren naar radio en televisie voor verdere informatie.
•	De provinciegouverneur, het HC 100 en het CGCCR worden per telefoon gewaarschuwd, 
later moet schriftelijke bevestiging volgen.

N0 is dus de term voor meldingen van zaken die aanleiding zouden kunnen geven tot geruchten en onrust, 
maar geen afkondiging van welk noodplan dan ook vereisen. Dit om te vermijden dat het FANC, het Crisiscen-
trum van de Regering, of lokale overheden door media of (buitenlandse) instanties worden gecontacteerd om 
toelichting te geven en zelf niet op de hoogte zijn van het vermoedelijke probleem.

De meldingsplicht van de exploitant is niet de enige informatiebron voor nucleaire incidenten waarover de re-
gering beschikt. Incidenten kunnen ook gemeld worden door buitenlandse overheden, lokale overheden, politie 
en brandweerdiensten, of opgespoord worden via TELERAD. Zowel het FANC, Bel V als het Crisiscentrum van 
de Regering beschikken over een permanentie die 24/7 bereikbaar is voor alarmering en het samenroepen 
van de federale crisiscellen. De oproepnummers zijn intern bekend (bijvoorbeeld bij het Hulpcentrum 100 en 
bij de dienst permanentie van de nucleaire bedrijven) maar niet openbaar.
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Het CGCCR bestaat uit vijf cellen die worden gealarmeerd naargelang het notificatieniveau:

 ▪ Federaal coördinatiecomité (COFECO):

•	Bepaalt de algemene strategie, neemt de fundamentele beslissingen en draagt politieke 
verantwoordelijkheid.

 ▪ Evaluatiecel (CELEVAL):

•	Beoordeelt situatie tijdens en na crisis op radiologisch en technisch vlak en adviseert 
COFECO over te nemen maatregelen.
•	Samengesteld uit vertegenwoordigers van FANC, FOD Volksgezondheid, FOD Buitenland-
se Zaken, FAVV en Bel V. Indien nodig Landsverdediging, KMI, SCK, IRE en aangevuld met 
vertegenwoordigers van de betrokken installatie.
•	Voorgezeten door het FANC.

 ▪ Meetcel (CELMES):

•	Coördinatie van de verwerving en verwerking van meetgegevens.
•	Opgericht op 2 operationele niveaus: federaal en lokaal.
•	Samengesteld uit meetspecialisten van verschillende instellingen: FANC, SCK, IRE, 
meetploegen van Electrabel, Civiele Bescherming en Defensie. Andere deelnemers zoals 
universitaire laboratoria met diensten voor fysische controle, zijn ook mogelijk.
•	Voorgezeten door het FANC.

 ▪ Socio-economische cel (ECOSOC):

•	Adviseren van het coördinatiecomité over socio-economische gevolgen van bescher-
mingsmaatregelen. Terugkeer naar normale socio-economische situatie na crisis begelei-
den.
•	Samengesteld uit vertegenwoordigers van departementen die verantwoordelijk zijn voor 
de goede werking van het socio-economische leven (bevoorrading, gezondheidszorg, com-
municatie).
•	Voorzitter wordt door de Emergency Director1 aangewezen.

 ▪ Informatiecel (INFOCEL):

•	Staat in voor communicatie aan de bevolking, draagt woordvoerder voor en coördineert 
woordvoerders op de verschillende niveaus.
•	Samengesteld uit de communicatiecoördinator van CGCCR, wetenschappelijke raadge-
vers van FANC en vertegenwoordigers van andere departementen.

De betrokken Internationale instellingen zijn:

•	Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) en meer specifiek hun Incident and Emer-
gency Centre (IEC). Dat moet geïnformeerd worden bij een incident dat gevolgen kan heb-
ben voor andere landen.
•	De Europese Commissie moet geïnformeerd worden indien er maatregelen ter bescher-
ming van de bevolking genomen worden, onafgezien van het feit of dit gevolgen heeft voor 
andere landen (ECURIE-overeenkomst).

Op basis van de notificatie (N) zal de Emergency Director van de overheid, bijgestaan door de zonet beschre-
ven cellen, een bepaald alarmniveau (U) toekennen. De verschillende alarmniveaus zijn:

 ▪ Alarmniveau 1 (U1)

•	Vooralarm
•	Betrokken personen en instellingen standby in geval de situatie zou verergeren.
•	 Informatie- en evaluatiecel komen samen, meetploegen begeven zich naar verzamel-
punt. 1. Deze term wordt momenteel enkel gebruikt in het kader van het nucleaire noodplan. Bij andere risico’s en hun beheer spreekt men over ‘voorzitter 

van de beleidscel’.
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 ▪ Alarmniveau 2 (U2)

•	Samenkomen van coördinatiecomités in betrokken gemeente(s) en provincie(s).
•	Geen onmiddellijke beschermingsacties, eventueel acties met betrekking tot bescher-
ming van de voedselketen en het informeren van de bevolking.

 ▪ Alarmniveau 3 (U3)

•	Beschermingsacties voor bevolking op aangeven van de evaluatiecel en op beslissing 
van federaal coördinatiecomité.
•	Eventueel acties met betrekking tot bescherming van de voedselketen.

 ▪ Alarmniveau Reflex (UR)

•	Onmiddellijke beschermingsacties (waarschuwen, schuilen en luisteren) afgekondigd in 
reflexzone door provinciegouverneur.
•	Op advies van de evaluatiecel wordt dit niveau omgezet naar U1/U2/U3.

Wat oefeningen betreft, stipuleert het KB tot vaststelling van een nucleair en radiologisch noodplan voor het 
Belgisch grondgebied dat de kerncentrales jaarlijks en de nucleaire installaties (IRE, Belgonucleaire, Belgopro-
cess en het SCK) tweejaarlijks oefenen. Om de drie jaar moet een oefening van grote omvang (met inzet van 
alle disciplines) georganiseerd worden.

Ten slotte zijn voor de nucleaire noodplanning twee soorten zones van belang. Een noodplanningszone is 
een cirkelvormige zone waarbinnen de maatregelen ter bescherming van de bevolking (schuilen, inname van 
jodiumtabletten, evacuatie) vooraf moeten worden voorbereid. De omvang van deze zones wordt vastgelegd 
voor iedere beschermingsmaatregel en voor de nucleaire installaties waarop het federale nucleaire noodplan 
van toepassing is. Voor de nucleaire installaties in Mol en Dessel2 zijn de noodplanningszones voor evacuatie 
vastgelegd op 4 km, voor schuilen op 10 km en voor de vooraf verdeling van jodiumtabletten op 20 km. Een 
interventiezone is de zone waarbinnen maatregelen effectief van kracht worden bij afkondiging van het nood-
plan (KB 17/10/2003). De omvang van de interventiezone(s) is afhankelijk van het reële incident (aard, wind-
richting) en kan bijgevolg kleiner, gelijk aan of groter zijn dan de op voorhand bepaalde noodplanningszone(s).

1.3 SCHEMA: ALGEMENE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN HET FEDERALE NUCLEAIRE NOODPLAN

De Neef, Vandecasteele & Degueldre, 2013

 2. De regio Mol-Dessel-Geel wordt in het nationale nucleaire noodplan beschouwd als één nucleaire site. Het huidige voorstel voor de reflexzone heeft  
reactor BR-2 van het SCK als middelpunt. De andere planningszones worden op dit moment vastgelegd in samenspraak met de dienst noodplanning 
van de provincie Antwerpen (interview Ch. Vandecasteele).
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De voorwaarden rond noodplanning die de partnerschappen indertijd stelden, kwamen tot stand omstreeks 
het verschijnen van de drie belangrijkste Koninklijke besluiten met betrekking tot noodplanning. Het gaat om 
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 KB van 17 oktober 2003 tot vaststelling van 
het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied en het KB van 16 februari 2006 betref-
fende de nood- en interventieplannen (cf. supra voor de belangrijkste bepalingen uit deze documenten).

In het AVN-rapport ging men er van uit dat aan de overkoepelende voorwaarde ‘optimalisatie van de noodplan-
ning’ is voldaan, wanneer de situatie in Mol en Dessel conform is aan de wetgeving (2010: 4-5). De evaluatie 
van de noodplanvoorwaarden in dit rapport, heeft een andere insteek. Hier wordt vertrokken van de geformu-
leerde voorwaarden en hun actualisatie in tussentijdse rapporten enerzijds, en van het reglementaire kader 
anderzijds, om lokale en federale respondenten hun mening laten geven over wat werkt, wat beter kan en hoe 
dat kan gebeuren.

De voorwaarden omtrent (nucleaire) noodplanning werden gesteld in het kader van de geplande berging 
voor categorie A-afval (het cAt-project), maar werden van bij aanvang breder ingevuld en begrepen vanuit de 
gecombineerde nucleaire activiteit in de regio Mol-Dessel-Geel. Deze voorwaarden werden meegenomen in het 
Masterplan dat NIRAS voor het cAt-project opmaakte (NIRAS, 2011). Wat in het Masterplan beschreven staat 
onder noodplanning, met inbegrip van de belangrijkste aanbevelingen uit het AVN-rapport (NIRAS, 2011: 111-
112), werd beschouwd als de geactualiseerde versie van de oorspronkelijke voorwaarden (zie bijlage 1).

In deze tabel worden deze geactualiseerde voorwaarden bondig opgesomd. Ter aanvulling volgen de meest 
voorname punten die gedestilleerd werden uit verkennende gesprekken met de partnerschappen en burge-
meesters aan het begin van dit onderzoek. De punten in deze tabel gaven richting aan de keuze van respon-
denten en aan de vragen die hen werden gesteld.

2. LOKALE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT NOODPLANNING 
ALS ONDERDEEL VAN HET cAt-PROJECT

NOODPLANNING IN HET MASTERPLAN
- NIRAS stelt noodplan voor de bergingssite en het afvaltransport op.
→ Met inbegrip van een toetsing aan de bestaande noodplannen in de regio Dessel-Mol, een onderzoek naar mo-
gelijke verbeteringen in de globale organisatie van de nucleaire noodplanning en afstemming met het bestaande 
veiligheidsplan voor Belgoprocess.

- Stroomlijning van de samenwerking en informatiedoorstroom tussen de verschillende niveaus tijdens crisisma-
nagement.
→ Bestuderen van de top down-benadering en het nut van een videoconferentiesysteem.

- Coördinatie van de lokale hulpdiensten en het voorzien van adequate middelen: voldoende opgeleid personeel 
en aangepaste materialen, een geoptimaliseerde medische infrastructuur.

- Het verder uitwerken van de functie van rampenambtenaar met als concrete suggestie het installeren van zonale 
ondersteuning in het communicatiecentrum.3

- Regelmatige informatie aan de bevolking over de veiligheidsplannen; het betrekken van de partnerschappen 
zonder de verantwoordelijkheid op hen af te wentelen.

- De partnerschappen als permanent forum voor participatie en communicatie rond nucleaire thema’s in de regio.

- Het sluiten van de ring rond Geel in het kader van een vlotte evacuatie van de bergingssite.4
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VERKENNENDE GESPREKKEN
PARTNERSCHAPPEN:
- Alle lokale hulpverleners moeten geraadpleegd worden om een goed beeld te krijgen van de noden.
- Het blijvend evalueren van risico’s in de regio en het opvolgen van de wetgeving op noodplanning moeten inhe-
rent worden aan het cAt-project.
- Noodplanoefeningen moeten betere resultaten opleveren en de verslagen ervan openbaar.
- Er moeten blijvend informatiecampagnes zijn, met extra aandacht voor bepaalde doelgroepen en collectivitei-
ten.5 De partnerschappen willen hier een rol in spelen maar de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid.

BURGEMEESTERS:
- Snelle doorstroom van informatie tussen alle betrokkenen in geval van een incident.
- Het lokale niveau meer beslissingsmacht geven in nucleair crisisbeheer.
- Federale maatregelen moeten beter aangepast zijn aan lokale realiteit.
- Media op punt stellen om ‘tot in de huiskamers’ te geraken met crisiscommunicatie.

De partnerschappen realiseren zich dat NIRAS niet bevoegd is voor alle opgesomde voorwaarden en zouden 
daarom graag zien dat de voor noodplanning bevoegde instanties, de nodige engagementen nemen. Vanuit 
deze optiek werden in deze studie diverse instanties geraadpleegd om te verkennen wie wat doet en wie dus 
in aanmerking komt voor verdere gesprekken. Voor een overzicht van belangrijke actoren in dit noodplannings-
dossier, kan de lezer terecht in hoofdstuk 4.

3. Het communicatiecentrum maakt deel uit van een communicatieparcours, te verwezenlijken op de site van de berging. Doel van het centrum is 
omwonenden en bezoekers er te informeren over afvalbeheer (Niras, 2011b).
4. Deze voorwaarde wordt in het Masterplan slechts zijdelings aangehaald onder noodplanning, en verder opgenomen onder de sectie ruimtelijke 
ordening. Daarom werd ze in dit rapport niet in beschouwing genomen.
5. “Een collectiviteit is elke plaats waar meerdere personen gedurende langere tijd (kunnen) samenkomen (met uitzondering van huisgezinnen). Voor-
beelden zijn dus scholen, bedrijven, supermarkten, hospitalen, cultuurcentra, sportcentra, crèches,…” (Belgische Federale Overheidsdienst, 2011)
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Na deskresearch en verkennende gesprekken met de partnerschappen, de burgemeesters van Dessel en Mol 
en verantwoordelijken voor noodplanning bij het SCK werden interviews afgenomen met de verantwoordelijken 
voor de vijf disciplines van beide gemeentelijke veiligheidscellen, met de noodplanambtenaren, bij de Regio-
nale Nucleaire Coördinatiecel (RNC), bij de federale dienst noodplanning van de provincie Antwerpen, bij het 
algemeen ziekenhuis Mol, bij de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC) van de FOD Binnenlandse Zaken, en 
bij het FANC. Zie hoofdstuk 4 en bijlage 3 voor een volledig overzicht van de respondenten en hun functies.

Aan de hand van vragen over de eigen voorbereidings- en interventietaken, samenwerking met andere actoren 
en deelname aan oefeningen, werd getracht een beeld te verkrijgen van de visies op de nucleaire noodplan-
ning in de regio Mol-Dessel en het bredere reglementaire kader. Ook werd elke respondent gevraagd om zijn/
haar concrete verbeterpunten op te sommen. Na analyse van de interviews kwamen vijf verschillende thema’s 
naar voor:

 ▪ De gemeentelijke veiligheidscellen en de disciplines op het terrein

 ▪ Risico-inschatting van het cAt-project

 ▪ Coördinatie van de hulpverlening

 ▪ De technische aspecten van (operationele) crisiscommunicatie

 ▪ Preventieve communicatie aan de bevolking

De analyse van de interviews leidde tot een weergave van wat de respondenten aan verbeterpunten aandroe-
gen. In dit rapport worden die verbeterpunten op een bepaalde manier gestructureerd en wordt aangegeven 
waar knelpunten en mogelijke oplossingen liggen. Er worden echter geen afwegingen naar wenselijkheid en 
haalbaarheid gemaakt.

Belangrijk vooraf te verklaren, is het door elkaar gebruiken van ‘noodplanning’ en het specifiekere ‘nucleaire 
noodplanning’ doorheen dit onderzoeksrapport. Uit de verkennende interviews bleek immers dat zowel STORA 
als MONA hun voorwaarden met betrekking tot noodplanning breder zien dan louter nucleaire noodplanning. 
Hoewel deze interpretatiekwestie niet valt binnen de scope van dit rapport, werd hieraan tegemoet gekomen. 
Tijdens de interviews met de discipline-verantwoordelijken en het ziekenhuispersoneel werd aangegeven 
dat ze zich niet moesten beperken tot de nucleaire noodplanning, maar dat ze zich voor het formuleren van 
verbeterpunten ook mochten beroepen op de algemene werking van hun dienst of ervaringen bij bijvoorbeeld 
Seveso-oefeningen.

3.1 DE GEMEENTELIJKE VEILIGHEIDSCELLEN EN DE DISCIPLINES OP HET TERREIN

Tot hiertoe is vooral het theoretische verloop van crisisbeheer op de verschillende niveaus aan bod gekomen 
en werd een beknopt overzicht gegeven van de verantwoordelijkheden op beleidsvlak en op operationeel vlak. 
In de delen 3.1.1 tot 3.1.6 wordt ingezoomd op de verschillende leden en taken van de twee gemeentelijke vei-
ligheidscellen: de vijf disciplines, de burgemeesters en de rampenambtenaren. Aan de hand van de analyses 
van de interviews wordt nagegaan wat voor de mensen op het terrein, in de commandopost-operaties en hun 
vertegenwoordigers in het coördinatiecomité, van belang is voor de optimalisatie van de (nucleaire) noodplan-
ning. Soms worden verschillende visies op een onderwerp weergegeven onder de discipline voor dewelke dit 
onderwerp het belangrijkste is.

Belangrijk vooraf mee te geven is het verschil tussen oefeningen met inzet op het terrein en oefeningen 
zonder inzet. Die laatsten heten tabletop- en zandbakoefeningen. Bij oefeningen zonder inzet wordt een situ-
atie theoretisch overlopen; ze zijn bedoeld voor beleidsmensen en vertegenwoordigers van disciplines in een 
coördinatiecomité. Bij oefeningen met inzet wordt het operationele gedeelte eveneens geoefend en rukken de 
hulpdiensten uit zoals ze dat in het echt ook zouden doen. Deze oefeningen gaan ook gepaard met de activa-
tie van (een) coördinatiecomité(s) (Provincie Antwerpen, 2013). Het staat elke gemeente vrij naast de vaste 
oefeningen voor nucleaire en Seveso-instellingen en de oefeningen in samenwerking met de provincie, haar 

3. ANALYSE VAN DE INTERVIEWS
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eigen oefenkalender op te stellen naar aanleiding van specifieke risico’s in het gemeentelijke BNIP.

Daarnaast dient ook het doel en de werking van het nucleair (en Seveso)fonds vooraf toegelicht te worden. Het 
nucleair fonds wordt gespijsd door de producenten van kernenergie. Een deel van het fonds wordt federaal 
uitgegeven (aan recurrente kosten voor personeel en federale projecten); andere delen gaan naar kredieten ter 
beschikking gesteld aan de gouverneurs en kunnen op provinciaal niveau gebruikt worden voor investeringen 
in de noodplanning. Aan disciplines een, twee en drie worden voorstellen gevraagd die daarna besproken wor-
den in de provinciale veiligheidscel. De voorkeur gaat uit naar investeringen die duurzaam zijn, dus eerder van 
materiële aard. Na akkoord wordt een provinciaal bestedingsvoorstel voor het beschikbare bedrag aan ADCC 
overgemaakt. Omwille van besparingen op alle bestuurlijke niveaus is er niet steeds genoeg provinciaal budget 
om nieuwe projecten op te starten. Het gaat hier voor alle duidelijkheid om een ander fonds dan de fondsen op 
lange en middellange termijn, waarmee respectievelijk de bergingskosten en de voorwaarden zoals het lokaal 
fonds worden betaald.

3.1.1 DISCIPLINE 1: HULPVERLENINGSOPERATIES

Hoewel voor de opdrachten die vallen onder de noemer ‘hulpverleningsoperaties’ zowel de brandweer als de 
Civiele Bescherming verantwoordelijk zijn, komen beide organisaties apart aan bod. Hieronder worden de ta-
ken van de brandweer besproken en onder 3.1.4. die van de Civiele Bescherming.6 De informatie in dit stuk is 
grotendeels gebaseerd op een interview met het hoofd van het Molse korps. Dat brandweerkorps staat in voor 
de gemeenten Mol, Retie en Dessel.

3.1.1.1 INZET VAN BRANDWEERPERSONEEL EN DE HERVORMING

Qua noodplanning voorzien het KB van 16 februari 2006 en de Ministeriële Omzendbrieven NPU-1 en NPU-4 in 
verschillende belangrijke rollen voor de brandweer tijdens crisisbeheer. De twee aanwezige brandweerofficiers 
met de hoogste graden worden Dir-Bw en Dir-CP-Ops.7 Daarnaast zijn nog vier officieren nodig voor de functies 
adjunct-Dir-Bw, adviseur die de risico’s voor het veiligheidspersoneel evalueert, vertegenwoordiger van disci-
pline 1 in het CC-gem en officier dispatching.

De kapitein-dienstchef van de brandweerkazerne in Mol gaf aan dat het vervullen van deze functies een zware 
opdracht is voor zijn korps. Wat oefeningen met inzet betreft, wegen gezien dit uitgebreid aantal in te vullen 
functies en dito personeelsinzet, de kosten redelijk door. Hoewel de precieze gevolgen van de brandweerher-
vorming nog duidelijk moeten worden, kan ze in deze een oplossing bieden. Er worden zones van kracht die de 
huidige indeling in X-, Y-, Z- en C-korpsen zullen vervangen. Binnen de toekomstige brandweerzone Kempen8  
stemmen de verschillende korpsen in het kader van de pre-zones nu al hun procedures op elkaar af en zal op 
termijn de samenwerking nog nauwer worden. De Molse korpschef verwacht dat het omwille van de zonevor-
ming op termijn vanzelfsprekender zal worden zes ervaren officiers voor deze functies ‘voorhanden’ te hebben:

“Daar denk ik dat de zone een oplossing kan vormen. Omdat dat dan eigenlijk de volledige pool van de of-
ficieren van de zone kan benut worden.”

3.1.1.2 BEDRIJFSINTERNE BRANDWEERDIENSTEN

Bij melding van brand in een nucleair bedrijf wordt het gewestelijke korps in Mol – op dit moment een Z-korps, 
verantwoordelijk voor de gemeenten Dessel, Mol en Retie – automatisch gealarmeerd. De bevelvoering van de 
interventie ligt bij hen. Volgens de klassieke rolverdeling dient de interne brandweerdienst van het respectieve 
bedrijf ter ondersteuning en advisering van het interveniërende openbare korps. Daar is voor het SCK recent 
verandering in gekomen, omdat het Studiecentrum de afgelopen jaren fel geïnvesteerd heeft in het perso-
neelsbestand, opleidingen en het materiaal ter beschikking van hun interne brandweerdienst. Op papier is het 
SCK-korps zelf in staat een eerste interventie te doen, in afwachting van het arriveren van openbare korpsen 
(Gemeente Mol, 2014). Er zijn hoe dan ook regelmatige contacten met de interne brandweerploegen van het 
SCK, Belgoprocess en IRMM voor gezamenlijke oefeningen en algemene preventiedossiers, aldus Kenis.

6. Om de precieze verdeling van hun opdrachten te kennen, los van deze indeling binnen de noodplanning, kan men het KB van 7 april 2003 raadple-
gen. Daarvan is een belangrijke herziening op til naar aanleiding van de hervorming van de Civiele Veiligheid. Een ontwerp van koninklijk besluit dat de 
opdrachten van de Civiele Bescherming tussen de Civiele Bescherming en de openbare brandweerdiensten verdeelt, werd goedgekeurd in de Minister-
raad van 28 maart 2014 (Delafortrie & Springael: 2014).
7. De functie Dir-CP-Ops kan door de bevoegde overheid naargelang de aard van het incident eveneens aan de medische discipline of aan de politie 
worden toebedeeld, bijvoorbeeld bij incidenten waar de bronbestrijding te maken heeft met gerechtelijk ingrijpen.
8. De brandweerzone Kempen zal de gemeenten en steden Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Herenthals, Hulshout, Herselt, Laakdal, 
Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo omvatten. De huidige korpsen worden posten in deze zone.
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3.1.1.3 BESCHERMING VAN WERKNEMERS EN DE INSCHAKELING IN HET MEETGEBEUREN

Voor de inzet van de brandweer (en bij uitbreiding alle hulpdiensten op het terrein) is het KB van 20 juli 2001 
van belang, beter bekend onder de afkorting ARBIS. Deze wetgeving bevat een aantal voorwaarden met 
betrekking tot de interventie van hulpverleners. De krachtlijnen hiervan zijn dat hogere stralingswaarden dan 
de waarden vastgelegd voor werknemers beroepshalve blootgesteld aan straling (zie artikel 20.1.3) tijdens 
een interventie verantwoord zijn, indien de interventie dient om een bepaald proces te stoppen en wanneer 
de hulpverlener op de hoogte is van het stralingsgevaar en op vrijwillige basis intervenieert (artikels 20.2.2 en 
20.2.3). In het Molse korps heerst niet meteen grote vrees voor nucleaire interventies, volgens de dienstchef. 
Waarschijnlijk omdat een groot deel van de vrijwilligers in de nucleaire sector tewerkgesteld is. Toch blijft radio-
activiteit een moeilijk en onbekend gegeven waarrond meer oefening en opleiding nodig is.

Een vraag die al een tijdje vanuit de brandweer gesteld wordt, is om tijdens de federale fase ingeschakeld te 
worden in omgevingsmetingen. Deze wens kan opgevat kan worden als een poging de onzekerheid waarin de 
eerste hulpverleners bij een nucleair incident moeten opereren, te minimaliseren. Op dit moment zijn enkel 
metingen voor de veiligheid van het interveniërend personeel voorzien, terwijl de brandweer graag meer be-
trokken wil worden in de metingen die naar aanleiding van nucleaire incidenten gebeuren en federaal worden 
aangestuurd.9

De metingen voor eigen veiligheid worden uitgevoerd door brandweerlui van verschillende korpsen die daar-
voor een (beperkte) opleiding hebben gevolgd en op dit moment meestal gecoördineerd door iemand van het 
Geelse korps. Er is dus potentieel onder de brandweerlui om die uitgebreidere metingen te doen. Zo kan alvast 
de tijd die nodig is voor de opstart van de meetcel (CELMES) en het ter plaatse komen van de federale meet-
ploegen, overbrugd worden. De inschakeling in de federale metingen impliceert wel dat er nood is aan betere 
meetapparatuur en een uitgebreidere opleiding voor de brandweerlui die hiervoor verantwoordelijk zouden 
worden.

Op federaal niveau is men op de hoogte van de vraag van de brandweer om ingeschakeld te worden in het 
meetgebeuren. Deze vraag leeft echter vooral in de provincie Antwerpen. De belangrijkste bezwaren hiertegen 
zijn de nodige uniformiteit in het reglementaire kader en de benodigde specialisatie. Als er wordt besloten om 
het KB dat de bevoegdheden tussen brandweer en de Civiele Bescherming verdeelt (zie voetnoot 6), aan te 
passen richting ruimere meetopdrachten voor de brandweer, moet dit voor het hele grondgebied op coherente 
wijze gebeuren. Aangezien niet in alle nucleaire regio’s die wens in gelijke mate leeft, is de kans klein dat het 
reglementaire kader op dat gebied aangepast zal worden. Bovendien vereisen die metingen een hoog niveau 
van specialisatie en regelmatige oefening, waardoor men bij het FANC een voorkeur heeft voor het behoud van 
gespecialiseerde teams.

Bij de federale dienst noodplanning van de provincie Antwerpen werd erkend dat de meetbevoegdheden van 
de brandweer reeds lange tijd onderwerp van discussie zijn tussen het FANC en de brandweer. Men heeft op 
dit tussenniveau kunnen zorgen voor een kleine opening in die zin dat in de nucleaire oefening in Mol/Dessel 
in 2015 die grotere rol voor de meetploegen van de brandweer uitgetest zal worden.

Andere respondenten op lokaal niveau vielen de brandweer bij in hun vraag om niet afhankelijk te zijn van fe-
derale meetploegen voor grondige metingen en de interpretatie ervan. Ook de burgemeesters willen dat lokale 
hulpverleners betrokken worden, zelf vaststellingen kunnen doen of tenminste de garantie dat vaststellingen 
er snel zullen zijn. Deze snelheid is van belang om op een veilige manier de eerste interventies te kunnen 
uitvoeren. Een onduidelijke situatie leidt immers tot ongerustheid bij hulpdiensten wanneer ze moeten interve-
niëren. Aldus de Molse burgemeester:

“Dat is een terechte vraag bij hulpdiensten: ‘Waar rijden wij naartoe?’”

Tegelijk werd door burgemeester Rotthier erkend dat er ook een grens is aan bijscholen. Niet alle brandweer-
mannen kunnen en moeten fysici worden. Filip Kenis wees op bestaande manieren om tijdens een nucleair of 
nog onduidelijk incident beroep te doen op (externe) gespecialiseerde kennis. Binnen de brandweer is er op 
provinciaal niveau een permanentie van Adviseurs Gevaarlijke Stoffen, de zogenaamde AGS’ers. Deze brand-
weerlui hebben daartoe een specifiek postgraduaat gevolgd en kunnen ter ondersteuning van de brandweerof-
ficiers opgeroepen worden (Verreyken, 2014: 20-14). In de provincie Antwerpen zijn wekelijks 2 AGS’ers van 
wacht. Men bekijkt momenteel of deze permanentie eveneens federaal georganiseerd kan worden.

 9. Globaal genomen zijn meetploegen van de bedrijven verantwoordelijk voor interne metingen. Mobiele ploegen van de Civiele Bescherming en de 
belangrijkste nucleaire instellingen enerzijds en TELERAD anderzijds staan in voor de externe metingen of omgevingsmetingen. De resultaten hiervan 
gaan naar de meetcel van het CGCCR. Lokale meetcoördinatoren van het SCK of het IRE staan in voor de verbinding tussen het terrein en CELMES. De 
metingen door brandweerpersoneel uitgevoerd, moeten de veiligheid van henzelf en ander interventiepersoneel waarborgen.
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Ook het FANC gaf aan dat los van de fase (gemeentelijk, provinciaal of federaal) altijd beroep mag en kan 
worden gedaan op hun expertise. Daarnaast zou een mogelijke oplossing voor het snelheidsprobleem volgens 
Christian Vandecasteele van het FANC kunnen bestaan in de oprichting van een gespecialiseerd en mobiel 
nucleair meetteam per provincie – mits aanpassing van het reglementaire kader en voor zover er middelen 
beschikbaar worden gesteld voor vorming en adequate uitrusting. Nu zit de meetexpertise inderdaad gecon-
centreerd rond de kerncentrales en in de onderzoekscentra IRE en SCK. Bij een transportongeval aan de 
kust bijvoorbeeld, zou dan het team van West-Vlaanderen uitrukken. Er moet dan wel duidelijk gespecifieerd 
worden in welke situaties zo’n team wordt ingezet en wie er deel van uitmaakt.

Hij gaf ook nog aan dat een werkgroep Meetcel zich op dit moment buigt over de mogelijkheden om de resul-
taten van de metingen voor eigen veiligheid, uitgevoerd door de brandweerdiensten, tot bij CELMES te krijgen. 
Daar is op dit moment geen kanaal voor en op deze manier gaat er interessante informatie verloren.

3.1.1.4 EXTRA MIDDELEN

Kenis benadrukte dat een mix van beroepslui en vrijwilligers ideaal is voor een korps zoals dat van Mol. Enkel 
om een volwaardige permanentie te garanderen, zijn er in verhouding iets te weinig beroepsbrandweerlui ten 
opzichte van vrijwillige brandweerlui. Qua personeelsbezetting moet afgewacht worden welke impact de komst 
van de zone zal hebben, maar de dienstchef van het Molse korps verwacht een eerder positief effect. 

Wat verbeterpunten betreft, ziet de Molse brandweer nog nood aan meer persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s), meettoestellen en decontaminatiemogelijkheden, alsook de tijdige vervanging van zulk materiaal. 
Ook zijn er nog specifieke voertuigen nodig, naast de poederbluswagen die onder andere met steun van de 
Molse burgemeester enkele jaren geleden met middelen uit het nucleaire fonds werd aangekocht.

Opleiding blijft tenslotte en permanent aandachtspunt. Opleidingen in de brandweerschool bevatten slechts 
een beperkt stukje over radioactiviteit. Door de FOD Binnenlandse Zaken zijn een tiental jaar geleden in deze 
regio opleidingen rond nucleaire risico’s georganiseerd en vier keer per jaar zijn er interne trainingen, specifiek 
voor de mensen van de meetploegen. Er wordt dan niet enkel getraind op het meten van radioactiviteit, maar 
ook op het meten van allerlei risicovolle chemische stoffen en ontploffingsgevaar. Voor de Molse korpschef 
mogen deze nucleaire opleidingen uitgebreider, diepgaander en regelmatiger georganiseerd worden om te 
kunnen spreken van een optimale voorbereiding op nucleaire incidenten.

3.1.2 DISCIPLINE 2: MEDISCHE, SANITAIRE EN PSYCHOSOCIALE HULP

Hoewel de federale gezondheidsinspectie in se verantwoordelijk is voor de vertegenwoordiging van discipline 
2 in de veiligheidscel, werden voor dit rapport ook regionale medische hulpverleners geïnterviewd. Zowel de 
visies en ervaringen van de gezondheidsinspecteurs van de provincie Antwerpen, als van vertegenwoordigers 
van het Heilig Hartziekenhuis en het Rode Kruis in Mol, zijn nodig om een totaalbeeld van de lokale medische 
noodplanning te verkrijgen. Uit die drie geledingen werden daarom respondenten geïnterviewd (zie bijlage 
3). Om praktische redenen vonden deze gesprekken op verschillende momenten plaats.10 In dit rapport werd 
geopteerd om hun ervaringen en verbeterpunten als geheel weer te geven; gegroepeerd per thema en niet per 
interview of actor.

3.1.2.1 INTRODUCTIE TOT DE MEDISCHE DISCIPLINE

In de 70 Antwerpse gemeenten zetelen de federale gezondheidsinspecteur (FGI), zijn adjunct of een andere 
vertegenwoordiger van Volksgezondheid in de veiligheidscel als ‘medische discipline’. Deze functionarissen 
van de federale overheid werken op provinciaal niveau, analoog aan de federale dienst voor noodplanning, 
toegevoegd aan de provinciegouverneur. Deze vertegenwoordigers van discipline 2 zien er op toe dat het medi-
sche aspect voldoende geïntegreerd is in de voorbereiding op rampen. In geval van een ernstig incident ergens 
in de provincie Antwerpen gaan zowel de gezondheidsinspecteur als zijn adjunct ter plaatse om in het CC-gem 
of CC-prov te zetelen. Wim Haenen (FGI) en Jo De Decker (adjunct-FGI) zijn voor de provincie Antwerpen even-
eens betrokken bij de gemeentelijke oefeningen die door de provincie ondersteund worden (zo’n 6 per jaar), de 
oefeningen van de stad Antwerpen (2 à 3 per jaar), en de jaarlijkse grensoverschrijdende oefening.

10. De gezondsheidsinspecteur en zijn adjunct werden samen geïnterviewd. Nadien vond een groepsinterview plaats met zowel medische als adminis-
tratieve stafleden van het ziekenhuis in Mol. Eén van hen vertegenwoordigde tevens de Molse Rode Kruis-afdeling. Achteraf gezien was er iets te weinig 
ruimte om in dat groepsinterview in te gaan op de rol en middelen van het Rode Kruis algemeen en specifiek in Mol.
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Het monodisciplinaire interventieplan voor de medische discipline heeft vier luiken: een medisch (MIP), een 
psychosociaal (PSIP), een sanitair (SIP) en een luik risicomanifestatie (PRIMA). Aan elk onderdeel is een plan 
gekoppeld dat volgens bepaalde criteria wordt geactiveerd. Die criteria staan los van algemene fase-omschrij-
vingen bij noodplanning. Het MIP kan dus afgekondigd worden zonder dat er een gemeentelijke, provinciale of 
federale fase van kracht is. Omgekeerd wordt het MIP steeds afgekondigd of in vooralarm gezet wanneer er op 
bestuurlijk niveau een gemeentelijke, provinciale of federale rampenfase afgekondigd wordt.

Wanneer het PSIP afgekondigd wordt, neemt ook de psychosociaal manager (PSM) van de respectieve pro-
vincie deel aan de coördinatie in het CC-gem. Voor Antwerpen is dit Wim Hermans. Soms komt eveneens 
een vertegenwoordiger van het Rode Kruis mee naar het coördinatiecomité; in principe zit hij of zij dan in de 
werkcel. Het Rode Kruis heeft eigen middelen en een aparte communicatiestructuur, die op het moment van 
een incident door die vertegenwoordiger aangestuurd worden. Aangezien de reguliere middelen van Volksge-
zondheid bij incidenten met een grote impact onvoldoende zijn, is er een nationale convenant tussen de FOD 
Volksgezondheid en het Rode Kruis. Die vrijwilligersorganisatie is de preferentiële partner wanneer het MIP 
wordt afgekondigd.

Bij oefeningen gebeurt het dat de gezondheidsinspecteurs omwille van hun meervoudige pet (federaal perso-
neel, provinciaal werkzaam met inzet op gemeentelijk niveau), kunnen kortsluiten tussen de drie bestuurlijke 
niveaus. Wanneer informatie moeilijk doorstroomt, kunnen zij bijvoorbeeld de wachtnummer van het FANC via 
het Hulpcentrum 100 (HC 100) verkrijgen en rechtstreeks bij het FANC informatie inwinnen.

Ook elk ziekenhuis heeft een rampenplan. Het maakt deel uit van de voorwaarden om als ziekenhuis door 
de FOD Volksgezondheid erkend te worden. Bij een groot aantal gekwetsten, ontvangen meerdere ziekenhui-
zen patiënten; naargelang nabijheid, specialisme of opvangcapaciteit. België volgt voor het opstellen van het 
‘ziekenhuisverdeelschema’ criteria van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens deze richtlijnen moet 
een ziekenhuis gedurende 3 uur 10 % van het totale aantal bedden voor opvang kunnen voorzien. Aldus FGI 
Wim Haenen:

“Als je 200 bedden hebt in een ziekenhuis, betekent dat bij benadering dat je op drie uur tijd maximaal 
twintig mensen kunt opvangen en van die twintig mensen, betekent dat je twee zwaargekwetsten kunt 
opvangen en dat de rest eigenlijk middelmatig tot licht gekwetst is.”

In het Molse ziekenhuis komt dit neer op 1 zwaargekwetste (U1), 2 niet-levensbedreigend gekwetsten (U2) en 
3 lichtgekwetsten (U3) die per uur opvang en verzorging moeten kunnen krijgen. Het geïnterviewde zieken-
huispersoneel had bedenkingen bij het feit dat tijdens een nucleair incident dezelfde aantallen gehanteerd 
worden als in niet-nucleaire noodomstandigheden. Het opvangen van het vooropgestelde aantal patiënten is 
niet evident gezien de reorganisatie van de Spoeddienst die nodig is om een besmette patiënt te behandelen 
(zie 3.1.2.3). Wanneer het MIP wordt afgekondigd in combinatie met een nucleaire fase, moet het ziekenhuis 
kunnen aangeven hoeveel en welke U’s in die omstandigheden realistisch zijn, aldus de respondenten.

3.1.2.2 AFSTEMMING MET MEDISCHE DIENST VAN RISICOVOLLE BEDRIJVEN

Er zijn contacten tussen de gezondeidsinspecteurs en de medische dienst van bedrijven. Het is echter niet 
mogelijk om van elk bedrijf op de hoogte te zijn en blijven wat betreft hun capaciteiten op medisch vlak. De 
gezondheidsinspecteurs zijn te weinig bemand om dat voor heel de provincie in kaart te brengen. Als de bedrij-
ven zelf initiatief nemen en informatie verstrekken over hun medische dienst, kan die in principe wel geïnte-
greerd worden in de medische noodplanstructuur. De afstemming tussen de medische dienst van het bedrijf 
en het ziekenhuis gebeurt in principe bij het opstellen van het BNIP voor het nucleair risico maar ook op het 
moment van crisisbeheer zelf, en is de taak van de leider van de medische operaties (Dir-Med). Dit gaat dan 
om het uitwisselen van informatie over aanwezig medisch personeel, aantal bedden, beschikbare medicijnen 
enzovoort.

Het ziekenhuispersoneel gaf aan dat er tussen het ziekenhuis en de medische dienst van het SCK11 wel af-
stemming is. Op dit moment is er een verdeling in die zin dat het ziekenhuis kan instaan voor eerste en uitwen-
dige decontaminatie (in het AZ Mol zijn een decontaminatiedouche en een peelingcrème aanwezig) en dat het 
SCK de gespecialiseerde middelen voor inwendige decontaminatie bezit. Er zijn bijvoorbeeld afspraken rond 
specifieke antidota. De medische dienst van het SCK heeft bepaalde stoffen in voorraad en het ziekenhuis kan 
beroep op hen doen bij verdere behandeling van patiënten. Het AZ Mol is echter vragende partij voor een diep-
gaandere samenwerking. In het verleden bleek al dat men veel kan leren van oefeningen waarin mensen ‘uit 
de sector’ meespelen. Dat leerproces valt na oefeningen steeds weer stil, omdat er geen continue uitwisseling 
is. Het ziekenhuispersoneel opperde ook dat bijvoorbeeld een bezoek aan het SCK in het kader van medische 
afstemming erg nuttig zou zijn.
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Bij de federale dienst noodplanning van de provincie Antwerpen is men zich, gezien de regelmaat waarmee 
incidenten met gevaarlijke stoffen gebeuren, bewust van het belang snel een accuraat beeld te krijgen van 
welke antidota zich waar in de provincie bevinden. Een project ‘antidota’ staat dan ook in de stijgers, weliswaar 
op voorwaarde dat voldoende fondsen ter beschikking worden gesteld. Dit zou een overzicht van de antidota in 
de provincie moeten bieden, raadpleegbaar door de hulpdiensten via de OSR (cf. infra).

3.1.2.3 BEHANDELING VAN BESMETTE PATIËNTEN

Wat medische capaciteit rond nucleaire ongevallen betreft, zijn er in de provincie Antwerpen twee ziekenhui-
zen met mogelijkheden tot decontaminatie: AZ Mol en AZ Middelheim. Voor een klein ongeval is men in Mol 
toegerust om 1 à 2 mensen te decontamineren. Middelheim heeft meer capaciteit: er zijn continu 6 kamers 
beschikbaar waarin 12 besmette patiënten opgevangen kunnen worden. Het noodplan van het Middelheim-
ziekenhuis voorziet ook in het vrijmaken van het nachthospitaal van de dienst Spoedgevallen en eventueel an-
dere diensten, moest het aantal besmette gewonden oplopen. In Mol gebeurt uitwendige decontaminatie via 
een douche, waarvan het water opgevangen wordt in een vat. In het Middelheimziekenhuis is er een systeem 
met putten voorhanden. Die lopen in elkaar over en het water kan er normaal gezien lang genoeg inblijven – 
gezien de halfwaardetijd van jodium.12

Vroeger bestond de deelname van het ziekenhuis in Mol aan de tweejaarlijkse nucleaire oefeningen erin een 
‘besmette’ patiënt in hun instelling te verzorgen. Zoals net reeds kort aangestipt, impliceert dit een reorgani-
satie van de Spoeddienst. Er is immers geen ruimte die constant dienst doet als decontaminatieruimte. De 
ruimte waar de ambulances gestationeerd staan en toekomen met patiënten, moet daartoe ingericht worden. 
Het is geen sinecure om alle richtlijnen voor die inrichting nauwgezet te volgen. Bijvoorbeeld het hangen van 
een plastic zeil in de garage kost tijd en het zeil kan verschuiven bij het in- en uitrijden van ambulances. De 
medewerkers die in de gecontamineerde zone worden ingezet, moeten gecontroleerd en ontsmet worden. 
Hierdoor kunnen zij niet snel verschillende taken in verschillende zones achter elkaar uitvoeren en moet er 
medisch personeel bovenop de normale staf ingezet worden. Dit alles maakt dat het behandelen van een be-
smette patiënt in het ziekenhuis een belasting vormt voor de normale werking van de Spoeddienst. In oefenin-
gen wordt bovendien ‘gespeeld’ onder condities die in de realiteit anders zullen zijn. Er wordt een half uur op 
voorhand verwittigd dat er een ‘besmette’ simulant onderweg is naar het ziekenhuis. Kortom, de vraag rijst of 
er in de realiteit genoeg tijd zal zijn om de nodige zaken volgens de richtlijnen in orde te brengen.

Een permanent ingerichte decontaminatieruimte is volgens het ziekenhuispersoneel geen goede oplossing, 
omdat dit nooit kostenefficiënt kan zijn. Volgens hen is het logischer meer te steunen op de decontaminatie-
mogelijkheden die buiten het ziekenhuis aanwezig zijn, bijvoorbeeld op de medische dienst van het SCK. Het is 
nu reeds zo dat er in de noodplannen voorrang wordt gegeven aan decontaminatie van het slachtoffer buiten 
het ziekenhuis. Zo gaat er geen tijd en mankracht verloren aan het inrichten van de garage en kan het zie-
kenhuis haar medische rol ten volle vervullen. Sinds de komst van het paramedisch interventieteam (PIT) (cf. 
infra), zijn de oefeningen dan ook uitgebreid met een prehospitaal luik. Een Spoedverpleegkundige vat samen:

“Niettegenstaande dat het veel interessanter is dat het ziekenhuis naar daar gebracht wordt met de MUG, 
dat de arts en verpleegkundige daar ter plekke het slachtoffer gaan stabiliseren en eventueel ook decon-
tamineren. Maar er zijn situaties waar dat absoluut niet mogelijk is en dan moet er een ziekenhuis zijn dat 
een ernstig slachtoffer kan opvangen.”

Een laatste punt met betrekking tot besmette patiënten heeft te maken met de metingen die hulpverleners 
moeten kunnen uitvoeren voor de eigen veiligheid. Volgens de preventieadviseur ontbreekt er een goed meet-
toestel om basismetingen voor de veiligheid van het medisch personeel te waarborgen. Er zijn contacten met 
de brandweer van Geel geweest om in geval van nood bij te springen maar zij gaven aan dit niet te willen doen. 
Het SCK is dichtbij, heeft de expertise en is in theorie beschikbaar. De betrokkenen bij het AZ Mol vrezen dat 
ze in een rampsituatie waarschijnlijk geen prioriteit zullen kunnen geven aan metingen in het ziekenhuis. Er 
zijn dus middelen en vooral opleiding nodig zodanig dat er intern gemeten kan worden om een indicatie te 
krijgen van de graad van besmetting van een patiënt.

11. De medische dienst van het SCK is tevens de medische dienst van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Belgonucleaire en 
Belgoprocess.
12. De informatie over de capaciteit van het AZ Middelheim (deel van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)) werd telefonisch verschaft door Dr. Jo 
Van Regemorter, stralingsfysicus, dienst radiotherapie UZA. Christian Vandecasteele van het FANC vulde nadien schriftelijk aan dat de stockagecapaci-
teit meestal berekend wordt voor jodium-131. Bij nucleaire ongevallen komen soms ook andere isotopen, met een langere halveringstijd, vrij.
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3.1.2.4 MIP, PIT & MUG

In de regio Mol-Dessel is er qua medische capaciteit op wielen een PIT en een ambulance.13 PIT staat voor 
paramedisch interventieteam: een ambulance, bemand door een verpleegkundige met een bijzondere be-
roepstitel Spoedgevallenzorg en Intensieve Zorgen en een extra opleiding in advanced life support plus een 
hulpverlener/ambulancier van de Molse brandweer. Deze ambulance vertrekt vanuit het Molse ziekenhuis. De 
tweede ambulance (een gewone: waarin twee hulpverleners/ambulanciers van de brandweer zitten) staat in 
de brandweerkazerne en vertrekt dus van daar. Dit systeem kwam er ter compensatie van het ontbreken van 
een MUG met korte aanrijtijd.14

Zoals het nu in deze regio geregeld is, wordt bij het ingaan van de operationele fase van crisisbeheer – wat 
voor discipline 2 de afkondiging van het medisch interventieplan (MIP) impliceert – de arts van de eerste 
aanwezige MUG, directeur van de medische operaties (Dir-Med). Het ziekenhuispersoneel dat regelmatig mee-
oefent, gaf aan dat dit willekeurige systeem ertoe leidt dat de arts in de eerste MUG niet steeds de organisa-
torische skills bezit om die prehospitale structuur op het terrein op te zetten. Zij wensten terug te keren naar 
het vroegere systeem van een wachtdienst met Dir-Med’s. De eerste MUG-arts is dan nominatief of via een 
wachtlijst verantwoordelijk voor eender welke ramp in zijn of haar provincie en gegarandeerd iemand met spe-
cifieke bekwaamheid in medische organisatie bij rampen.15 Een mogelijke tussenoplossing is het verplichten 
van MUG-artsen om via het accreditatiesysteem16 een aantal oefenuren per jaar te halen, aldus het zieken-
huispersoneel.

De gezondheidsinspecteur gaf mee dat men op dit moment in het kader van het nucleair noodplan nadenkt 
over het aanwijzen van een vaste interventie-equipe voor deze regio. Dat wil zeggen, medisch personeel dat op 
de hoogte is van nucleaire risico’s, dat in bezit is van PBM’s op maat en dus de kennis en middelen heeft om 
in de rode zone17 hulp te bieden indien noodzakelijk. Er is een zekere samenhang tussen dit voorstel en het 
werken met een permanentie van vaste Dir-Med’s – waar het ziekenhuispersoneel voorstander van is. Beide 
oplossingen (permanentie van ervaren Dir-Med’s enerzijds en het aanduiden van een vaste regionale medi-
sche equipe op de hoogte van bepaalde risico’s anderzijds) houden immers in dat de verantwoordelijke voor 
de medische discipline op het terrein voldoende weet over PBM’s in specifieke situaties en de doorstroom van 
basisinfo daarover op het terrein beter zal verlopen.

Volgens de ervaringen van het ziekenhuispersoneel blijken de richtlijnen over PBM’s een probleem. Bij afgelo-
pen oefeningen was er geen uniform gebruik van PBM’s door hulpverleners op het terrein. Het lijkt alsof elke 
discipline naar vermogen (beschikbare kennis en middelen) inschat welk soort masker nodig is, bijvoorbeeld. 
Dit heeft soms grote verschillen tot gevolg naar bescherming die de hulpverleners dragen. Daarnaast kan het 
zijn dat via het MIP medische teams van nabijgelegen ziekenhuizen en/of Rode Kruis-vrijwilligers mee interve-
niëren. Het Molse ziekenhuispersoneel vraagt op basis van hun ervaringen dat er met behulp van het nucleair 
fonds beschikbare PBM’s komen voor alle interveniërende hulpverleners.

In regio’s die verder afgelegen zijn van de nucleaire site, wordt veel minder geïnvesteerd in opleiding over 
PBM’s en in het materiaal zelf. Dit vormt een probleem, omdat een ambulance die via het MIP bijspringt, 
helemaal geen dosimeters, maskers of pakken bij zich zou kunnen hebben; laat staan personeel aan boord 
dat weet hoe deze te gebruiken. Bij de Rode Kruis-vrijwilligers van de afdeling Mol, is er volgens hun voorzitster 
niet echt terughoudendheid om te interveniëren bij nucleaire ongevallen. Hoewel het Rode Kruis PBM’s heeft, 
is er te weinig kennis en kunde over hoe en wanneer bijvoorbeeld beschermende pakken te gebruiken. Het 
is onduidelijk waar men hiervoor opleidingen kan volgen. Het zou goed zijn moest deze specifieke afdeling 
betrokken worden bij een nucleaire oefening.

Discipline 2 hanteert actiekaarten voor zoveel mogelijk risico’s (wateroverlast, brand, drinkwatervervuiling, 
enzovoort) en actiekaarten voor allerlei functies op het terrein (bijvoorbeeld Dir-Med en arts-regulator18). Ook 
bij de actiekaarten speelt de invloed van het MIP en de moeilijkheid om het nucleaire aspect in de algemene 
medische hulpverlening te incorporeren. Een project met specifieke kaarten rond nucleaire noodsituaties, 
ontwikkeld door het SCK, was volgens de gezondheidsinspecteur moeilijk parallel hanteerbaar. Via het MIP 

13. Het gaat hier dan om de reguliere middelen van Volksgezondheid, dus zonder inbegrip van het materiaal van het Rode Kruis (cf. supra en voetnoot 
10).
14. Een MUG of medische urgentiegroep is eveneens een mobiel medisch team en bestaat uit hetzelfde soort verpleegkundige als in een PIT plus een 
urgentiearts plus (eventueel) een ambulancier. De dichtstbijzijnde MUG moet van het AZ St. Dimpna in Geel komen.
15. Onder meer de provincie Oost-Vlaanderen werkt op deze manier.
16. Engagement van geneesheren en tandheelkundigen om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te garanderen, via navorming, peer review en 
over het algemeen ook een drempelactiviteit van een minimum aantal patiëntencontacten (RIZIV, 2010).
17. In de zonering van het rampterrein is de rode zone het gebied het dichtst bij de ‘bron’, begrensd door de uitsluitingsperimeter. Discipline 2 begeeft 
zich hoogst uitzonderlijk – enkel voor levensreddende acties en na overleg met discipline 1 – in deze zone.
18. In de Vooruitgeschoven Medische Post (VMP) is iemand verantwoordelijk voor het indelen van de patiënten in categorieën naargelang hun letsels 
(triage-arts). Daarnaast organiseert iemand het verdelen van de gekwetsten over ziekenhuizen (arts-regulator).
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kunnen immers ook nabijgelegen ambulances en MUG’s interveniëren. Zij zouden die specifieke kaarten dan 
niet bij zich hebben. De specificaties voor medische hulpverlening bij een nucleair accident zijn dus zoveel mo-
gelijk geïntegreerd in de standaard-actiekaarten. Tegelijk beseft men bij de FOD Volksgezondheid dat het geen 
parate kennis is en medisch personeel geregeld gestimuleerd moet worden om hun actiekaarten te hanteren. 
Anderzijds staan deze mensen dagelijks in de praktijk, met inbegrip van een stresserende omgeving, dus moet 
hun medisch en organisatorisch kunnen in noodsituaties niet onderschat worden – enkel en alleen omdat de 
actiekaart niet ingestudeerd werd.

3.1.2.5 OEFENINGEN

Op zich is oefenen een ideale manier om medisch en paramedisch personeel, uit de regio en daarbuiten, 
klaar te stomen voor verschillende rollen en situaties. Op financieel vlak wringt echter het schoentje, aldus de 
gezondheidsinspecteur en het ziekenhuispersoneel. Er wordt immers geen geld voorzien om medisch perso-
neel te betalen bij oefeningen. Er doen daarom vrijwilligers mee: mensen die verlof nemen op hun eigenlijke 
werk om D2 in een oefening te vertegenwoordigen. Dit zorgt ervoor dat meestal dezelfde mensen ‘spelen’ en 
dat vooral zij die ertoe bereid zijn, getraind worden in die rollen. Bovendien wordt het steunen op vrijwilligers 
als niet echt fair ervaren in vergelijking met andere disciplines, die oefeningen veelal kunnen laten tellen als 
diensttijd. Daarnaast verplicht het gemeenten ertoe om lang genoeg op voorhand hun oefenkalender op te 
stellen, zodat medisch personeel op tijd verlof kan aanvragen.

Ook de middelen die nodig zijn om te oefenen, zijn niet exclusief beschikbaar. De PIT van het AZ Mol, bijvoor-
beeld, moet gedurende de oefening ten dienste blijven van de normale medische zorgverstrekking. Vanwege 
de belasting van het personeel en de reorganisatie van de normale dienstverlening, vroeg de gezondheidsin-
specteur het aantal oefeningen enigszins te beperken en meer in te zetten op zandbakoefeningen. Ook zonder 
inzet kunnen specifieke noodsituaties geoefend worden.

Een tweede pijnpunt is het gebrek aan tijd voor een grondige voorbereiding en evaluatie. De gezondheidsin-
specteur en zijn adjunct zijn in theorie betrokken bij de voorbereiding van oefeningen in alle gemeentelijke 
veiligheidscellen.19 Het is niet haalbaar mee te vergaderen, voldoende medisch personeel vinden voor elke oe-
fening, laat staan telkens ter plaatse gaan om de functie van FGI op te nemen en/of een Dir-Med aan duiden. 
Daarom zijn ze bezig aan een generiek plan dat in elke veiligheidscel kan gebruikt worden bij de voorbereiding 
van oefeningen.

Het tijdstekort voor een grondige evaluatie situeert zich zowel op provinciaal als op federaal niveau. Het is te 
wijten aan de algemene onderbestaffing van diensten verantwoordelijk voor noodplanning en het noodzake-
lijkerwijze stellen van prioriteiten dat daaruit volgt. Daarnaast is er de snelle opeenvolging van de oefeningen 
(zie voetnoot 19 voor een idee van het aantal oefeningen dat een supralokaal niveau in theorie moet begelei-
den). Hierdoor wordt er te weinig gedaan met de verbeterpunten uit oefeningen en mist de verwerking ervan 
tot oefendoelen voor de volgende keer.

Ten derde is er de problematiek rond het toegeven van fouten. Het is niet vanzelfsprekend voor mensen in 
een bepaalde positie om toe te geven dat ze een andere beslissing hadden moeten nemen. Daarnaast kan 
het toegeven van een fout zware gevolgen hebben voor mensen in sommige functies. Vooral bij reële rampen 
bestaat het risico dat men iemand die een fout toegeeft, aansprakelijk stelt voor de vergoeding van een deel 
van de schade.20 Openbare evaluaties zijn om deze redenen geen goed idee, volgens de FGI. Ze zouden zaken 
moeilijker bespreekbaar maken. Er moet, zeker voor reële situaties, een meer gedegen juridische bescherming 
zijn voor mensen die verantwoordelijkheid nemen in de hulpverlening. Zo krijgen ze de ruimte fouten te maken, 
die toe te geven en er uit te leren.

Ook bij het Crisiscentrum zijn er bezwaren tegen het openbaar maken van gedetailleerde evaluaties van 
oefeningen. Zaken moeten in vertrouwen besproken kunnen worden en dat lukt beter in gesloten kring. De 
vaststelling dat iets niet gewerkt heeft, of iemand meer opleiding nodig heeft, wordt dan mogelijk aangezien de 
context voor alle lezers dezelfde is. Absolute openbaarheid zou waarschijnlijk leiden tot een goed nieuws-show 
en daar is niemand bij gebaat. De algemene vaststellingen en conclusies worden wel gecommuniceerd.

19. Dat zijn er 70 in Antwerpen, die naargelang hun grootte en aandacht voor noodplanning een ander oefenbeleid hebben. Gemiddeld genomen re-
kent men 3 à 4 oefeningen met inzet rond uiteenlopende thema’s per gemeente per jaar. Voor een volledig overzicht, zie Provinciaal Oefenbeleidsplan 
2013 (Van Mechelen, 2013: 3).
20. Voorbeelden zijn: een nood-shutdown van een chemisch bedrijf, waarvan de heropstart er grote kosten met zich meedraagt; of een schuilmaatregel 
die nadien onterecht bleek waarna er schadeclaims om het geleden economische verlies kunnen volgen.
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3.1.2.6 CONCRETE VRAGEN EN BEMERKINGEN NA EVALUATIES

Ter voorbereiding op de evaluatie van de nucleaire oefening in Doel van 22 oktober 2013 lijstte de gezond-
heidsinspecteur een tiental aandachtspunten op. Degene die in bredere zin relevant zijn en/of eveneens van 
toepassing op de regio Mol-Dessel, worden hieronder bondig weergegeven.

 ▪ Het is niet duidelijk welke invloed een langdurige schuilmaatregel kan hebben op het functioneren van 
hulpverleningsdiensten. Wat als er een ploegenwissel is? Wat als medisch personeel of brandweerlui door 
de afgezette perimeter moeten om hun werk te bereiken?

 ▪ Hetzelfde geldt voor bedrijven: hoe bepaalde productieprocessen veilig stilleggen/aan de gang houden 
wanneer de schuilmaatregel afgekondigd wordt?

 ▪ Wat met de jodiumbedeling tijdens een schuilmaatregel?

 ▪ Is er stilgestaan bij de opties omtrent de evacuatie van ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere col-
lectiviteiten?

 ▪ Persberichten zouden beter op voorhand klaar zijn en in een vroegere fase verspreid worden. Vooral met 
betrekking tot voedselveiligheid en jodiuminname moet een duidelijke uitleg bij de mogelijke maatregelen 
worden opgenomen.

 ▪ Er moet een platform zijn voor bottom up-communicatie, zodat de verzuchtingen van lokale bestuurlijke 
niveaus op federaal niveau geventileerd kunnen worden.

 ▪ Het zou goed zijn mochten de controles op jodiumtabletten (zijn ze aanwezig, weet men aan wie en in 
welke hoeveelheid ze toe te dienen?) opgenomen worden in de inspecties die sowieso gebeuren in scholen, 
crèches, kinderopvang bij particulieren,…

Naar aanleiding van eerdere oefeningen stelde de preventieverantwoordelijke van het AZ Mol eveneens lokale 
evaluaties op. De punten die pasten in het gezamenlijke D2-verhaal kwamen hierboven al aan bod. Voor de 
volledigheid worden de andere hier bondig weergegeven. In de feedback die er kwam op de voorlopige versie 
van het rapport, werden sommige vragen al (gedeeltelijk) beantwoord. Deze antwoorden werden eveneens 
opgenomen.

 ▪ Welke bijdrage kan de Civiele Bescherming op logistiek vlak leveren en hoe kunnen we hun hulp inroe-
pen? Kunnen wij beroep doen op de Civiele Bescherming en hun grote tent en/of decontaminatie-eenheid 
als wij worden overspoeld door besmette slachtoffers?

•	Antwoord van Jan Geenen, uitrukofficier Civiele Bescherming (cf. infra): Een aanvraag 
voor hulp kan 24/7 gericht worden aan een operationele eenheid van de Civiele Besch-
erming (in dit geval Brasschaat). In een noodsituatie verloopt die aanvraag waarschijnlijk 
via de CP-Ops. Bij voorgaande oefeningen werd reeds aangeboden de capaciteit waarvan 
sprake mee in te schakelen. De noodplanambtenaar van Mol is op zoek naar een vaste 
opstelplaats voor de decontaminatie-eenheid.

 ▪ Een stralingsagent van de nucleaire sector ter beschikking hebben, bleek heel nuttig in vorige oefenin-
gen. Het ziekenhuis wil graag de garantie dat die er sowieso zal zijn; los van hoeveel chaos een mogelijk 
incident veroorzaakt en los van welk type nucleair incident het is (ook bij transportongevallen of terroris-
me). Dit is noodzakelijk om als hulpdienst veilig te kunnen werken. Dit is geen dubbel werk of een blijk van 
wantrouwen in de metingen van andere instanties (Zie ook de laatste alinea onder 3.1.2.3).

 ▪ De nucleaire dienst van het ziekenhuis is niet permanent aanwezig en zou oproepbaar moeten zijn in het 
geval er besmette patiënten arriveren. De dokters op die dienst zeggen dat zij enkel ingeschakeld kunnen 
worden na bevestiging van de overheid en niet automatisch de bevoegdheid hebben bij te springen. Het 
geïnterviewd personeel ziet in hen een extra back-up wanneer metingen nodig zijn of bij interpretatie van 
waarden.

 ▪ Waarom is Mol het enige ziekenhuis in de omtrek dat uitgerust is voor de opvang van besmette patiën-
ten? Het is niet logisch dat een ziekenhuis op 4 km van de nucleaire site dit moet kunnen en Geel bijvoor-
beeld niet.

 ▪ Indien in de nasleep van een nucleair incident de schuilmaatregel wordt afgekondigd, blijft dan gelden 
dat het ziekenhuis haar deuren moet openstellen? Dit brengt een toeloop mee en er wordt gevreesd dat 
de normale werking daardoor in het gedrang kan komen. Er is een tekort aan jodiumpillen en aan tijd en 
personeel op zo’n moment indien het ziekenhuis ook moeten fungeren als verstrekker.
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 ▪ Mag het opvangvat voor radioactief water van de decontaminatie-douche bij dringende opvang geloosd 
worden wanneer dit vol is?

•	Jan Geenen, uitrukofficier Civiele Bescherming (cf. infra) vraagt zich af welke regels 
voor afvoer nu reeds voorzien zijn. Alleszins mag het opvangvat niet geloosd worden. De 
brandweerdiensten, de Civiele Bescherming of gemeentelijke diensten zouden voor extra 
opslag- en/of afvoercapaciteit kunnen zorgen.

Een pijnpunt dat door beide groepen medische respondenten werd aangehaald, was de invloed van de zone-
ring op de (medische) hulpverlening. In de noodplanning worden noodplanzones vastgelegd die in de praktijk 
verworden tot interventiezones (cf. supra). Het ziekenhuispersoneel wees op het feit dat de afstand tussen de 
nucleaire site en het AZ Mol om en bij de vier kilometer bedraagt. Volgens de noodplanzones, liggen ze dus 
in de jodiuminname- en schuilzone en op de rand van de evacuatiezone. Dit schept onduidelijkheden naar 
gevolgen voor de normale werking van het ziekenhuis wanneer de maatregelen in die zones geïmplementeerd 
worden. 

De FGI van zijn kant wees op een verschil in zonebepaling tussen het KB van 17 oktober 2003 en het KB van 
16 februari 2006, waardoor er voor de hulpdiensten verschillende interpretaties mogelijk zijn. In het eerste 
KB, dat nucleaire noodplanning regelt, is sprake van evacuatie-, schuil-, en jodiumverdeelzones. In het tweede 
KB, dat de algemene principes rond noodplanning vastlegt, is sprake van een rode, oranje en gele zone. Die 
bepalen waar welke interventie plaatsvindt en zijn gebaseerd op de graad van (ingeschat) gevaar. Het is echter 
onduidelijk in welke mate die twee soorten afbakening van zones in elkaar passen en samen gebruikt kunnen 
worden ten tijde van een reëel nucleair incident, aldus Wim Haenen.

Volgens de coördinator van het federale nucleaire noodplan kunnen de twee soorten indelingen tegelijk 
gebruikt worden, al is hun opzet verschillend. In het eerste geval dient de indeling om de voorbereiding van 
beschermingsmaatregelen voor de bevolking te structureren terwijl de gekleurde zones gebruikt worden om de 
organisatie van een interventie vlot te doen verlopen.

Uit een interview bij het FANC bleek dat de indelingswijze van de potentiële interventiezones rond de kerncen-
trales van Doel, Tihange en Chooz (Frankrijk) net is herzien. Voor de regio Mol-Dessel staat hetzelfde te gebeu-
ren. Er was voorheen inderdaad een probleem qua gemeenschappelijk begrip omwille van het ingewikkelde 
systeem met assen en sectoren. De verschillende cirkels van de potentiële interventiezones zijn operationali-
seerbaar gemaakt met behulp van indelingen in blokken. Deze vereenvoudiging beoogt een snellere reactie en 
zal het bijvoorbeeld voor de politie duidelijker maken tot in welke blok de straten afgesloten moeten worden. 
Aangezien de operationalisering van de potentiële interventiezones rond het SCK op de agenda staat, kunnen 
de vragen omtrent de precieze gevolgen van bepaalde interventies voor het AZ Mol en de complemantariteit 
tussen de indeling op basis van potentiële interventie en de indeling op basis van kleur, dan meegenomen wor-
den.
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3.1.3 DISCIPLINE 3: POLITIE

De informatie over discipline 3 en haar taak in de regionale (nucleaire) noodplanning is gebaseerd op een 
dubbelinterview met hoofdcommissaris Roger Mol en commissaris Kurt De Beer van politie Mol (verantwoorde-
lijk voor de gemeenten Balen, Dessel en Mol). Commissaris De Beer heeft zich binnen het Molse politiekorps 
gespecialiseerd in het opvolgen van de regelgeving rond noodplanning. Hij zorgt er onder andere ook voor dat 
belangrijke (nieuwe) informatie omtrent noodplanning intern wordt verspreid.

3.1.3.1 D3 BINNEN HET GEHEEL VAN DE LOKALE ACTOREN

De taken van de politie in het kader van noodplanning zijn tweeërlei. Er is de opdracht van gerechtelijke aard: 
vaststellingen doen om de oorzaak van een incident te achterhalen en voorbereidingen treffen indien dit 
incident een strafrechtelijk gevolg kan hebben. Daarnaast heeft ze een bestuurlijke opdracht: de perimeter af-
zetten en de bevolking waarschuwen en beschermen. Naargelang het soort incident en de impact ervan wordt 
de hoogste in rang bij de politie dan wel bij de brandweer of bij de medische discipline Dir-CP-Ops (zie voetnoot 
7). In het verleden is bij oefeningen in deze regio echter steeds de brandweer leider van de operaties op het 
terrein geweest.

Wat samenwerking op lokaal vlak betreft, loopt het met de andere disciplines goed. Er zijn goede contacten 
naar aanleiding van de regelmatige bijeenkomsten van de veiligheidscel en andere overlegmomenten. Dit 
geldt evenzeer voor de contacten met de Molse burgemeester, de Molse rampenambtenaar en de mensen die 
op provinciaal niveau verantwoordelijk zijn voor noodplanning. Ook op federaal niveau zijn er contacten, onder 
andere door deelname aan studiedagen, maar dit niveau is toch merkbaar ‘verder weg’.

De afstemming met de bedrijven gebeurt op dit moment zo goed en zo kwaad als het kan op de manier die 
voorgesteld wordt in NPU-5. Concreet betekent dit voor de politie en de risicovolle bedrijven dat zij coördinaten 
moeten uitwisselen en naast de reguliere oefenkalender nog extra oefeningen inplannen. Naar aanleiding van 
een incident in augustus is er specifiek met het SCK afgesproken dat de politie een rechtstreekse lijn krijgt 
naar hun permanentie.

3.1.3.2 TOP DOWN-AANPAK EN DE PRAKTIJK

De brandweer, een ziekenwagen en de politie zijn door de band genomen de eerste hulpverleners die arriveren 
op de plaats van een incident. Ze plegen dan zogenaamd ‘motorkapoverleg’ op basis van de informatie die op 
dat moment voorhanden is, en maken de eerste operationele afspraken. Net omdat de politie vaak bij de eer-
sten intervenieert, is er volgens de hoofdcommissaris een probleem met de top down-aanpak in de federale 
fase. Indien men letterlijk zou nemen dat, tenzij in de reflexfase, geen maatregelen genomen mogen worden in 
afwachting van evaluatie door het CGCCR, zou dit onder meer betekenen dat de perimeter niet wordt afgezet 
en dat er geen onderzoek wordt opgestart. Het is wat de veiligheid van de bevolking betreft, volgens de respon-
denten niet realistisch op dat moment in standby te gaan. De reflexfase wordt door de hoofdcommissaris als 
een welkome tegemoetkoming beschouwd:

“Dus ik denk dat wij – hoe erg we ook mogen begaan zijn met de zorg voor de veiligheid van medewerkers 
– dat onze zorg voor onze bevolking eigenlijk wel op de eerste plaats moet staan. Vandaar dat we dit wel 
doen. En is dat een berekend risico? Tja, voor zover dat je het kan berekenen.”

Zoals de quote al aangeeft, wringt het wel degelijk dat men op zo’n moment de veiligheid van het eigen perso-
neel niet helemaal kan garanderen. In de eerste fase na een melding zijn de interveniërende teams immers 
aangewezen op de informatie die het bedrijf in kwestie aanlevert enerzijds en metingen van de brandweer 
anderzijds. Het geeft een oncomfortabel gevoel op basis van voorlopige informatie medewerkers uit te sturen 
om de perimeter af te zetten.21

Er is begrip voor het federale argument dat spontane lokale reacties, overdreven reacties zouden kunnen 
blijken. Men weerlegt dat die reacties accurater en rationeler kunnen, indien er ten eerste meer openheid aan 
de dag gelegd zou worden door de nucleaire sector en ten tweede het crisisbeheer door het CGCCR sneller 
zou lopen. Tijdens kleinere incidenten in het verleden of vragen om politiebijstand vanuit de sector, blonken de 
nucleaire bedrijven niet steeds uit in open communicatie en transparantie. Het geringe vertrouwen in de sector 
enerzijds en de trage doorstroom van informatie vanuit bestuurlijke niveaus anderzijds, verplicht hulpverleners 
uit te gaan van een worst case-scenario, aldus de politie. Sommige acties kunnen dan achteraf inderdaad 
overdreven blijken, maar beter zo dan een nucleair incident te licht in te schatten.
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3.1.3.3 PIP & PBM’S

Vergelijkbaar met het medisch interventieplan voor discipline twee, bestaat er voor discipline 3 een PIP ofte 
politioneel interventieplan. In dit monodisciplinaire interventieplan voor de politiediensten, is onder meer voor-
zien dat nabijgelegen politiezones bijstand verlenen aan elkaar. Naargelang het aantal interventieploegen22 
waarover een zone beschikt, worden op provinciaal niveau afspraken gemaakt over hoeveel ploegen een zone 
kan afvaardigen indien bijstand nodig is. Eveneens naar analogie met de medische discipline, veroorzaakt 
dit een niet-uniform gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tussen lokale ploegen en opgeroepen 
ploegen.

De politiezones binnen de tien kilometer rond een nucleaire installatie hebben een aantal jaar geleden beroep 
kunnen doen op het nucleair fonds voor de aankoop van PBM’s: onder andere tyvekpakken en filtermaskers. 
Voor de politiemensen van Mol is zowel voor Seveso- als voor nucleaire incidenten bewust geïnvesteerd in per-
soonlijke beschermingsmiddelen, aanwezig in de interventievoertuigen. De ploegen die via het PIP opgeroepen 
kunnen worden, hebben niet zulke PBM’s maar worden wel geacht hetzelfde werk te doen als hun collega’s 
mét pakken en maskers. Dit is volgens de respondenten niet heel consequent.

De discussie draait vaak uit op tegenovergestelde argumenten over het nut van PBM’s voor de politie über-
haupt. De tegenstanders menen dat de perimeter veilig is en dat dat ook uitgestraald moet worden. Het zou 
paniek bij de bevolking veroorzaken hulpverleners die de perimeter bezetten, zo uitgedost te zien staan. Voor-
standers wijzen erop dat de perimeter uitgebreid kan worden indien een afgezette zone te krap bemeten, en 
dus onveilig blijkt. Ook moet de politie in het kader van haar gerechtelijke opdracht vaststellingen kunnen doen 
en dus ter plaatse gaan. Daarvoor zijn de PBM’s wel degelijk nodig, argumenteren de voorstanders. Omdat 
deze visies niet verzoenbaar zijn, stelt de hoofdcommissaris dat het uitgangspunt moet zijn: elke collega moet 
zijn of haar werk veilig kunnen doen. Dit impliceert dat alle ploegen die via het PIP oproepbaar zijn en mogelijk 
bij een nucleair incident interveniëren, ook over PBM’s moeten beschikken.

3.1.3.4 OEFENINGEN

Een tweede punt met enige gelijkenis met de verzuchtingen van de medische discipline, is de veelheid aan 
oefeningen. Politie-inzet wordt gewoon betaald, maar de gevraagde inzet heeft budgettaire en organisatori-
sche implicaties. De politie van Mol staat in voor de politiezorg in drie gemeenten. Die kunnen in principe tot 
vier oefeningen met inzet per jaar organiseren. Dit wil zeggen dat er tot twaalf keer per jaar ploegen worden 
onttrokken aan dagdagelijkse taken. Het gaat hier dan enkel om gemeentelijke oefeningen zoals brand in een 
school, een ontploffing op de markt, waterverontreiniging, enzovoort. De tweejaarlijkse oefeningen die het 
federale nucleaire noodplan oplegt aan Seveso- en nucleaire bedrijven, komen daar nog bovenop. Volgens de 
geïnterviewden worden de gevolgen daarvan; namelijk minder capaciteit voor de basispolitiezorg, onvoldoende 
gecompenseerd.

Er is hierover evenwel zonaal overleg geweest, met een oplossing tot gevolg. De rampenambtenaren van de 
gemeenten uit de politiezone overleggen op voorhand welke gemeentelijke oefeningen ze samen kunnen orga-
niseren. Daarnaast wordt er meer ingezet op zandbakoefeningen waarbij enkel de veiligheidscel samenkomt 
om theoretisch een scenario te overlopen en er geen inzet is op het terrein.

Deze wens om het aantal oefeningen te beperken, moet niet begrepen worden als een negatieve houding ten 
aanzien van oefeningen en opleiding; men vraagt enkel stil te staan bij het feit dat het sturen van personeel 
naar oefeningen en opleidingen impliceert dat er prioriteiten moeten worden afgewogen. Het is volgens de 
respondenten wel degelijk nuttig om het personeel via oefeningen te laten wennen aan de noodplanmaterie 
en aan allerlei scenario’s. Daarna wordt dan geëvalueerd waarop extra getraind moet worden en wie welke 
opleiding nodig heeft. Dit is een continu proces aangezien er binnen de politie ook verloop is. Omwille van de 
afspraken over bijstand van interventieploegen wordt tijdens oefeningen soms ook het PIP afgekondigd. Dan 
kunnen ploegen van nabijgelegen politiezones, ook in de praktijk ervaring opdoen in crisisbeheer.

Wat oefeningen en hun realiteitsgehalte betreft, gaven beide respondenten nog mee dat sommige deelnemers 
aan oefeningen het realiteitsgehalte verlagen door zich al voor de start van de oefening naar het CC-gem te 
begeven. Blijkbaar willen sommige deelnemers als eerste op het coördinatiecomité zijn. De politie houdt er 
echter aan haar normale taken pas te onderbreken en zich naar het CC-gem te begeven na de ‘melding’. Om 
de reactietijd in de realiteit te kennen geeft hun manier van oefenen een juistere indruk.

21. Medewerkers van het Crisiscentrum wezen erop dat die onzekerheid in de initiële fase niet per se gelinkt is aan de top down-aanpak. Ook wanneer het 
CC-gem verantwoordelijk zou zijn voor de strategische coördinatie, zijn in het begin enkel de informatie van het bedrijf en de metingen van de brandweer 
voorhanden.
22. Een interventieploeg bestaat uit twee agenten.



28

3.1.3.5 OPLEIDING

Binnen het arrondissement Turnhout is er gezorgd voor interne opleiding omtrent nucleaire noodplanning. In 
het arrondissement is een vijftal commissarissen, gespecialiseerd in het reglementaire kader rond (nucleaire) 
noodplanning, in elke zone uitleg gaan geven. Zodoende zijn de Officiers van de Bestuurlijke en de Gerechte-
lijke Politie van de omliggende zones eveneens ingeleid in de thematiek.

3.1.4 DISCIPLINE 4: LOGISTIEKE STEUN

Dit deel is gebaseerd op een interview met Jan Geenen, uitrukofficier van de Civiele Bescherming binnen de 
zesde permanente eenheid te Brasschaat. Deze eenheid staat in de provincies Antwerpen en Limburg in voor 
logistieke bijstand aan andere hulpdiensten. De afgelopen twee jaar vertegenwoordigde Jan Geenen de vierde 
discipline in noodplanning in tal van bijeenkomsten van gemeentelijke veiligheidscellen in beide provincies.

Een belangrijke opmerking vooraf is dat de Civiele Bescherming niet de enige organisatie is die instaat voor 
logistieke steun. Indien de klus geklaard kan worden door beroep te doen op de technische dienst van een 
gemeente, komt de Civiele Bescherming er niet aan te pas. Wanneer echter de middelen en mankracht van de 
Civiele Bescherming niet volstaan, kan ook Defensie opgeroepen worden, net zoals middelen en personeel van 
andere diensten zoals De Lijn/MIVB/TEC, enzovoort.

3.1.4.1 INZET VAN DE CIVIELE BESCHERMING EN AFSTEMMING MET DE BRANDWEER

De Civiele Bescherming is een hulpverleningsorganisatie die, net als de brandweer, ressorteert onder de 
Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. Ze delen ook het federaal kenniscen-
trum voor de Civiele Veiligheid (KCCE). Naast algemene logistieke steun23 verlenen, is de Civiele Bescherming 
verantwoordelijk voor het bijstaan van brandweerkorpsen bij bronbestrijding van grotere incidenten.

De Civiele Bescherming is op dit moment eerder gespecialiseerd in zwaardere incidenten, omdat zij vooral voor 
die categorie opgeroepen wordt. In deze expertise zal de Civiele Bescherming op termijn bijgebeend worden 
door de brandweer omwille van de komst van de zones (zie ook het deel over discipline een en voetnoot 8). De 
officieren aan het hoofd van die zones zullen bij een hoger aantal zwaardere incidenten moeten interveniëren 
dan wat ze nu binnen een korps aan oproepen te verwerken krijgen. De verwachting van zowel brandweer-
korpschef Kenis als Jan Geenen is dat brandweerofficieren omwille van de hervorming meer ervaring zullen 
opdoen met grootschalige interventies en crisisbeheer; zowel via oefeningen als door het dagelijkse werk.

De brandweerhervorming brengt eveneens met zich mee dat per brandweerzone afspraken met de Civiele 
Bescherming gemaakt zullen worden over welke opdrachten de Civiele Bescherming binnen die zone zal uit-
voeren (zie ook voetnoot 6). Er zal echter over gewaakt worden dat deze bijstand een inspanningsverbintenis 
blijft en geen resultaatsverbintenis wordt, aldus Geenen. De Civiele Bescherming heeft immers niet genoeg 
materiaal en personeel om op verschillende plekken tegelijkertijd bijstand te bieden.

Wat nucleaire interventies betreft, staat de Civiele Bescherming in voor het activeren van de sirenes en kun-
nen andere hulpdiensten beroep doen op hun decontaminatie-unit, meetapparatuur en meetexpertise.24 Die 
meetresultaten worden doorgespeeld aan de federale meetcel (CELMES) en zijn aanvullend voor de metingen 
die hulpverleners voor hun eigen veiligheid uitvoeren. Voor de nucleaire site van Doel bijvoorbeeld, is er een 
afspraak met de brandweer van Antwerpen dat de meetwagen die standby staat in Brasschaat, de eerste me-
tingen gaat uitvoeren.25 Het Antwerpse korps heeft zelf een meetkoffer in de kazerne staan, maar de mobiele 
meetploeg van de Civiele Bescherming zal waarschijnlijk eerder in actie zijn. Omwille van de afstand tussen 
Brasschaat en de regio Mol-Dessel, is het voor de nucleaire site in de Kempen waarschijnlijk niet het geval dat 
de Civiele Bescherming eerder dan de brandweer haar meetploeg ter plaatse kan sturen.

23. Dit gaat van bijstand aan de medische discipline bij de evacuatie van grote groepen mensen, hulp bij de berging van zeezoogdieren, assistentie aan 
milieudiensten tot ondersteuning van de politie bij technisch onderzoek enzovoort.
24. De Civiele Bescherming kwam tot wasdom na de Tweede Wereldoorlog, toen de nucleaire dreiging omwille van de geopolitieke situatie als zeer 
reëel werd ervaren. Omwille van die historiek is ze de hulpdienst met het meeste ervaring in het meten van radiologische straling en het interpreteren 
van waarden. Het bemand netwerk dat heel het grondgebied omvatte is bij het afnemen van de nucleaire dreiging vervangen door een automatisch 
meetpuntennetwerk (TELERAD).
25. Op de rechteroever van de Schelde want de afdeling in Liedekerke is verantwoordelijk voor het gebied dat in Oost-Vlaanderen ligt.
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Jan Geenen stipte eveneens aan dat de zonevorming bij de brandweer een opportuniteit zal vormen voor het 
bepalen van de locatie van meetploegen van de brandweer. Op dit moment bestaat er een provinciaal net-
werk waaraan brandweerlui van zo’n twaalf verschillende Antwerpse brandweerkorpsen en personeel van de 
Civiele Bescherming participeren. Middelen zoals PBM’s en meetapparatuur worden voorzien door de federale 
dienst voor noodplanning van de provincie Antwerpen. Geenen nam aan dat in de toekomstige brandweerzone 
Kempen 2 of 3 meetploegen aangeduid zullen worden. Bij incidenten die weinig inzet vragen, kan de dichtst-
bijzijnde meetploeg ingezet worden. Bij incidenten waarbij veel inzet nodig is, komt de meetploeg best uit een 
minder nabijgelegen zone, om zo weinig mogelijk capaciteit te onttrekken aan de normale bronbestrijdings-
staak.

3.1.4.2 OEFENINGEN

Net als bij discipline drie, klonk er bij de Civiele Bescherming ergernis over de geringe transparantie van de 
nucleaire sector. Een gevolg daarvan is dat een aantal realistische ongevalsscenario’s – opgesteld door de 
nucleaire bedrijven of door het FANC – ontbreken. Wat bijvoorbeeld te weinig wordt geoefend, is een trage, da-
genlange ontwikkeling van een nucleair ongeval. Men probeert een volledige crisis te simuleren op een aantal 
uur, waardoor bepaalde problemen onvolledig of niet worden behandeld.

Een mogelijke oplossing bestaat erin een zogezegd incident op te vatten als een film, die men af en toe op 
pauze zet. Als de mensen die in het CC-gem zetelen op die manier een tabletop-oefening houden, kan het 
gewone werk ondertussen voortgaan. Men komt slechts af en toe samen om een bepaalde fase in de oefening 
‘te spelen’. Over ‘ontwikkelingen’ kan immers op opeenvolgende dagen worden samengezeten, tot aan de 
afwikkeling.

“Ja, het incident loopt voort, maar in plaats van al onze problemen in 2 of 3 uurtjes samen te prangen, en 
ze dan niet allemaal te kunnen behandelen, licht er misschien een paar problemen uit en probeer er een 
oplossing voor te zoeken.”

Naast de scenario’s, ontbreken echter ook animo en geld voor dergelijke lange oefeningen, aldus Geenen. 
Zoals bij de andere disciplines reeds geschetst, is het niet altijd makkelijk personeel en/of vrijwilligers te vin-
den die mee kunnen ‘spelen’. Bij de Civiele Bescherming worden geen extra personeelskosten gemaakt voor 
oefeningen: men werkt met de mensen en middelen die er zijn en geen van beiden wordt ontdubbeld.

Hij gaf ten slotte aan dat de ergernissen die er lokaal bestaan over ‘wachten op Brussel’, omzeild kunnen 
worden door als CC-gem proactief te handelen. Intern kan er erg veel voorbereid worden in de tijd waarop het 
CGCCR zich verzamelt en zich over de eerste informatie buigt. Een lokaal coördinatiecomité dat allerlei hypo-
thetische maatregelen voorbereidt, vult dat wachten goed in. Tijdens oefeningen komen er uit deze hypotheti-
sche voorbereiding erg nuttige ideeën en in de realiteit kan het CC-gem aangeven aan het CGCCR dat ze klaar 
zijn voor een bepaalde actie en zo het beslissingsproces mee sturen.
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3.1.5 DISCIPLINE 5: INFORMATIE

In de gemeentelijke veiligheidscellen zetelen de respectieve communicatieambtenaren om de vijfde discipline 
te vertegenwoordigen. Anke Peeters (communicatieambtenaar Dessel) gaf aan dat het voor medewerkers van 
een kleine gemeente moeilijk is de tijd te vinden zich ten volle voor te bereiden op een mogelijke rol als crisis-
beheerder. Roeland Kortleven (communicatieambtenaar Mol) daarentegen, heeft vijf collega’s die mee verant-
woordelijk zijn voor communicatie binnen zijn gemeente. In een grotere gemeente is dus relatief meer tijd om 
zich als verantwoordelijke voor D5 te verdiepen in crisiscommunicatie en het voorbereiden van en deelnemen 
aan oefeningen. Kortleven maakt tevens deel uit van een federale poule communicatieambtenaren, team D5 
genaamd. De informatie in dit onderdeel is bijgevolg grotendeels gebaseerd op het interview dat met hem werd 
afgenomen.

3.1.5.1 INTRODUCTIE TOT DE INFORMATIEDISCIPLINE EN TEAM D5

De taak van de vijfde discipline is de communicatie aan de bevolking tijdens crisisbeheer. Om deze taak goed 
uit te voeren, zijn zij afhankelijk van tal van andere communicatiestromen. De intradisciplinaire communicatie 
is van belang voor het slagen van de opdracht van elke afzonderlijke discipline. Voor de afstemming van de 
verschillende acties is zowel de interdisciplinaire communicatie op het terrein als de interdisciplinaire com-
municatie op beleidsvlak (CC-gem, CC-prov, de backoffices, en alle cellen in CGCCR) belangrijk. Binnenin elk 
niveau en tussen de niveaus moet de informatie doorstromen om tot een goed crisisbeheer en goede crisis-
communicatie te komen. Ten slotte is het ook nodig een zicht te krijgen op de reeds bestaande informatie die 
circuleert binnen de bevolking om gericht te kunnen communiceren na een incident.

Net omdat de communicatie op en tussen die niveaus zo complex kan zijn, is het belangrijk dat discipline 5 
zich als team ontwikkelt. Dit wil zeggen: een eigen netwerkje bouwt over de andere disciplines en niveaus 
heen. Dan kan eventueel kortgesloten worden wanneer de communicatie tussen de andere actoren niet ideaal 
verloopt en zal de eigen taak niet in gedrang komen.

Het grote verschil tussen de vijfde discipline en de vier overige is dat verantwoordelijken voor informatie geen 
team achter zich hebben. Brandweer en politie hebben hun korps, de gezondheidsinspecteur de reguliere 
middelen en het Rode Kruis en de Civiele Bescherming hun eenheid. Dit gaat niet op voor de informatieverant-
woordelijken en deze situatie is dezelfde op gemeentelijk, provinciaal en federaal niveau. Team D5 is een fe-
derale expertisegroep die kortgeleden werd opgericht om dat te compenseren en tegelijkertijd in te spelen op 
de soms grote expertiseverschillen die tussen de gemeentelijke en provinciale verantwoordelijken-D5 bestaan. 
Team D5 of iemand uit het team kan een plaatselijke communicatieambtenaar bijstaan (online of op locatie) in 
geval van een incident in zijn/haar gemeente.

De opleiding voor team D5 heeft uitgewezen dat persoonlijkheden en expertise een grote invloed hebben 
op de manier waarop de coördinatie van crisiscommunicatie gebeurt. Voor een geoliede samenwerking zijn 
afspraken over wat wiens taak is en op elkaar ingespeeld zijn, essentieel. Kortleven legt uit:

“Je zit eigenlijk in een potentiële situatie waar je verlamming krijgt, in de zin: je hebt een lokale Dir-Info, je 
hebt een provinciale D5, een federale D5; die komen heel snel met elkaar in contact. Wie is dan verant-
woordelijk? Wie moet dan wat doen? Als dat niet heel duidelijk is en als je daar al niet van tevoren over 
nadenkt dat dat een samenwerkingsmodel moet zijn, dan kom je in conflicten.”

Het is daarnaast voor alle betrokkenen belangrijk te weten wat iemands belangen zijn. Een persoon in een 
zekere functie of behorende tot een bepaalde instantie zal in functie van die belangen op een bepaalde ma-
nier of op een bepaald moment wel of niet communiceren. Als men zich kan verplaatsen in iemand anders’ 
standpunt, kan men daar rekening mee houden. Het gaat dan bijvoorbeeld over (nucleaire) bedrijven en hun 
economische belangen of overheden en hun geloofwaardigheid. Elkaar persoonlijk kennen en veel (informeel) 
contact hebben, helpen daarbij.

Het valt op dat binnen deze discipline meer begrip is voor de belangen en werkmethodieken op andere 
niveaus. Wat binnen andere disciplines omschreven wordt als een tekortkoming of een knelpunt, wordt hier 
anders gekaderd. Bijvoorbeeld het ‘wachten op Brussel’ wordt door de Molse communicatieambtenaar gewe-
ten aan het feit dat de nood aan informatie het hoogst is, op het moment dat men op federaal niveau zelf nog 
bezig is met informatie verzamelen en evalueren. Het geven van meer tussentijdse procesinformatie is in deze 
een mogelijke oplossing.
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3.1.5.2 COMMUNICATIEMIDDELEN EN -STRATEGIEËN

Voor de communicatieambtenaar van Mol is een videoconferentiesysteem geen sine qua non voor goede 
crisiscommunicatie. Er ontbreken op dit moment vooral parallelle kanalen voor communicatie tussen dezelfde 
discipline over de verschillende niveaus heen. Discipline 5 gebruikt hiervoor een microblogging-webdienst met 
de naam ‘Yammer’. De verantwoordelijken voor communicatie op alle bestuurlijke niveaus maar ook van de 
bedrijven, wisselen via een netwerk op Yammer informatie en analyses uit. Dit soort intradisciplinaire plat-
forms maken het mogelijk hulp van buitenaf makkelijker te betrekken. Zo kan een mediaexpert online zijn of 
haar inbreng hebben op het moment van een incident, aldus Kortleven.

Volgens Kortleven is het CIN of Crisisinformatienetwerk dat op dit moment in de provincie Antwerpen gebruikt 
wordt om mensen telefonisch te bereiken (cf. infra) een mogelijk kanaal. Om de bevolking op een goede ma-
nier te informeren is echter naast een kanaal ook een communicatiestrategie nodig. Dit betekent concreet dat 
alarmering moet gebeuren in functie van de beoogde reactie. Ook moet een analyse van de beschikbare infor-
matie over het incident en van de informatie die reeds circuleert in de bevolking voorafgaan aan het versprei-
den van een bepaalde boodschap. Naargelang de situatie moeten boodschappen en de kanalen waarlangs je 
ze verspreidt, flexibel kunnen zijn. D5-gerelateerde bepalingen zijn dus niet zomaar in wetgeving te gieten.

3.1.5.3 OEFENINGEN

Oefenen heeft pas nut wanneer er een voortraject voor de betrokkenen aan is gekoppeld; zeker voor een jonge 
discipline als D5, aldus Kortleven. Iemand in een rol duwen en bij voorbaat weten dat dit zal mislukken, heeft 
geen zin. Het is integendeel veel beter vooraf opleiding te voorzien en voorbereidende afspraken over rolverde-
ling te maken. De oefening wordt dan het doel waar men naartoe traint.

“We zijn een kleine discipline in de kinderschoenen. Maar het belangrijkste is dat D5 zichzelf opleidt tot 
experts in de veiligheid- of in de crisiscel (…) Het grote merendeel van de D5’s die nog niet goed opgeleid 
zijn, die hebben dat zelfvertrouwen en die kennis niet.”

Naar analogie met Jan Geenen van de Civiele Bescherming merkte de communicatieambtenaar van Mol op 
dat het tijdsframe waarin oefeningen zich meestal afspelen, niet realistisch is. Dat zorgt er mede voor dat het 
tijdsbesef op lokaal niveau fout zit en het CC-gem constateert dat ze lang moeten wachten op Brussel. Zijn 
voorstel is om het realiteitsgehalte te verhogen door het beleidsmatige aspect los te koppelen van de terrein-
inzet. De mensen die het beleid aansturen kunnen zo desnoods dagenlang oefenen, en tal van scenario’s 
voorbereiden. De hulpverleners op het terrein kunnen hun taken uitvoeren en na afloop hun dagdagelijkse 
werk weer oppikken. Dit zal volgens Kortleven minder duur uitdraaien en men zal er meer uit leren.

3.1.5.4 SAMENWERKING

Gemeenten moeten het doen met de middelen en het personeel ter hunner beschikking en daarop zit verschil 
tussen gemeenten. In het beste geval is er geld genoeg om in het kader van noodplanning te investeren in 
opleiding voor de rampenambtenaar en de informatieverantwoordelijke van een gemeentelijke veiligheidscel. 
Intergemeentelijke samenwerking kan een oplossing zijn om die verschillen tussen gemeenten weg te werken, 
aldus Kortleven.

“Eigenlijk zouden we moeten afspreken - dat is puur mijn mening - dat het niet zou mogen uitmaken welke 
windrichting zal bepalen wie dat eigenlijk de directeur-informatie moet zijn en dat moet coördineren. Ik kan 
best leven met de afspraak ‘dat is het team’ als er in de nucleaire centra iets gebeurt ‘dat is Dir-Info, dat is 
die zijn rol, dat is die zijn rol’. Ja, of voor de regio, uiteindelijk spreken we over een hele regio.”
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3.1.6. DE RAMPENAMBTENAREN EN BURGEMEESTERS VAN MOL EN DESSEL

Rampenambtenaren en burgemeesters vormen geen discipline maar maken net zoals de disciplineverant-
woordelijken deel uit van de gemeentelijke veiligheidscel. De burgemeesters van Mol en Dessel werden (apart) 
gesproken ter voorbereiding van de interviewronde; om het terrein van dit onderzoek af te bakenen en om de 
belangrijkste thema’s voor het lokale niveau in kaart te brengen. De rampenambtenaren van Mol en Dessel 
werden eveneens los van elkaar geïnterviewd. De belangrijkste punten uit die vier interviews worden weergege-
ven om de laatste lokale thema’s te introduceren.

3.1.6.1. VERSCHILLENDE GEMEENTELIJKE BEHOEFTEN OMTRENT DE RAMPENAMBTENAAR

STORA (toen STOLA) nam de aanstelling van een noodplanambtenaar op in haar voorwaardenpakket in 2004. 
In 2006 werd dit via het KB betreffende nood- en interventieplannen opgelegd aan alle gemeenten. In het 
Masterplan staat dat op basis van het AVN-rapport (2010) kan worden besloten dat beide gemeenten voldoen 
aan de wetgeving maar dat praktische invulling en administratieve uitwerking nog nodig zijn. NIRAS nam de 
suggestie op om in het toekomstige communicatiecentrum een persoon te laten zetelen die de burgemeesters 
en rampenambtenaren van de nucleaire gemeenten bijstaat (2011: 112).

Ten tijde van de interviews was Ria Geens in Mol rampenambtenaar en Joeri Gijs in Dessel. Geens volgde 
naar aanleiding van het KB in 2006 een cursus Rampenmanagement aan Piba (Provinciaal Instituut voor 
Brandweer- en Ambulanciersopleiding)26 en is sinds 2007 (onder andere) ambtenaar verantwoordelijk voor 
noodplanning in de gemeente Mol. Dessel stelde iets later een tijdelijke kracht aan om een gemeentelijk ANIP 
op te stellen. De opvolging daarvan is nu in handen van Joeri Gijs, tevens administratief medewerker van de 
technische dienst van de gemeente.

Het verschil tussen beide gemeenten is dat in Mol zowel burgemeester Rotthier als mevrouw Geens zelf aan-
gaven dat zij zoveel tijd als nodig aan rampenplanning kon spenderen. In Dessel daarentegen,  zeiden meneer 
Gijs en burgemeester Van Dijck dat het niet haalbaar was voltijds iemand op dit thema in te zetten. Misschien 
kan het schaalverschil tussen beide gemeenten en de implicaties voor de invulling van de functie van rampe-
nambtenaar verklaren waarom in de twee gemeenten niet dezelfde vraag klinkt om een noodplanambtenaar 
voor de hele regio aan te stellen.

Bij de Desselse burgemeester klonk immers de vraag om lokale, nauwe opvolging te combineren met een 
zonale functionaris noodplanning, kwestie van de expertise hieromtrent te poolen. In de Kempen (zie voetnoot 
8 voor een opsomming van de betrokken gemeenten en steden) is er reeds overleg op vlak van noodplanning. 
In dit kader werd het idee geopperd expertise te poolen via samenwerkingsakkoorden en bijvoorbeeld een 
permanentie met rampenambtenaren van verschillende gemeenten te organiseren. In geval van een incident 
zou een ambtenaar verantwoordelijk voor noodplanning beroep kunnen doen op zijn of haar collega(s) van per-
manentie van een naburige gemeente. Gijs gaf aan dat er op dit moment in de zone geen consensus bestaat 
om die permanentie te organiseren, laat staan een gemeenschappelijke ambtenaar voor heel de zone aan te 
stellen.

Het argument van de tegenstanders van zulke permanentie of zonaal aangestelde noodplanambtenaar is dat 
de kennis die nodig is om de job van rampenambtenaar naar behoren te vervullen, erg plaatsgebonden is. 
Men moet per gemeente op de hoogte zijn van de aanwezige risicobedrijven, hun activiteiten en eventueel ge-
vaarlijke stoffen, straatnamen, de locatie van ondergrondse leidingen enzovoort en liefst persoonlijke contac-
ten hebben met de leden van de veiligheidscel. Bovendien zijn gemeentes die nu al iemand voltijds aangesteld 
hebben, geen vragende partij.

De Molse burgemeester gaf inderdaad aan het nut van een soort permanentie via een regionale nood-
planambtenaar (of poule van noodplanambtenaren) niet echt in te zien. De noodzakelijke expertise om de 
burgemeester te kunnen bijstaan in het gemeentelijk of provinciaal coördinatiecomité verschilt immers per ge-
meente. Bijgevolg zou een noodplanambtenaar zonder ervaring met nucleaire bedrijven weinig kunnen bijdra-
gen in een Dessels of Mols coördinatiecomité. De informele banden tussen de noodplanambtenaren bestaan 
en dat is volgens hem genoeg.27 Wat wel nuttig zou zijn, is een meer gestructureerde samenwerking van de 
noodplanambtenaren in de brandweer- en politiezone om een gezamenlijke oefenkalender voor te bereiden.

26. De opleidingen omtrent rampenmanagement worden nu verzorgd door Campus Vesta. Zij bieden een postgraduaat Rampenmanagement aan, een 
voortgezette opleiding en opleidingen rampenmanagement gericht op burgemeesters en ambtenaren noodplanning. Buiten de provincie Antwerpen is 
het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) in Vlaams Brabant vermeldenswaardig: zij bieden een zesdaagse opleiding voor ambtenaren 
noodplanning aan.
27. De federale dienst noodplanning van de provincie Antwerpen wees op de regelmatige afstemming die blijkbaar plaatsvindt tussen Balen en Mol, 
via de respectieve noodplanambtenaren. De Inspecteur Volksgezondheid wees op het systeem van gemeenschappelijke veiligheidscellen, zoals Geel, 
Meerhout en Laakdal die organiseren.
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28. Het FANC beaamde dat bij Belgoprocess geen activiteiten plaatsvinden waarbij onstabiel jodium kan vrijkomen. Bij eventuele incidenten bij het SCK 
kan dit wel.
29. Die nood aan videoconferencing wordt tegengesproken door andere leden van de veiligheidscel. Hun argumenten variëren van: ‘Er zijn betere ma-
nieren om te communiceren tussen het federale en provinciaal/gemeentelijk coördinatiecomité’ tot: ‘Wat is het nut van op een scherm te zien hoe de 
CGCCR zich verzamelt? Je bent op dat moment bezig je zo goed mogelijk voor te bereiden op het nemen van bepaalde tegenmaatregelen.’

3.1.6.2. OEFENINGEN EN BENODIGDHEDEN

Voor het opstellen van het BNIP rond nucleaire risico’s speelt de federale dienst noodplanning van de provincie 
Antwerpen een trekkende rol. Er zijn tussen beide gemeentes en de attaché noodplanning van de provincie 
goede contacten en de samenwerking rond de nucleaire thematiek verloopt vlot; er zijn afspraken om dubbel 
werk te vermijden. Praktische zaken en onderdelen waarvoor terreinkennis onontbeerlijk is, worden door de 
lokale rampenambtenaren aangeleverd, aldus attaché Christel Haex. Beide burgemeesters gaven aan op basis 
van voorbije oefeningen vertrouwen te hebben dat de Antwerpse gouverneur het gemeentelijke niveau ten 
volle zal betrekken in crisisbeheer, bijvoorbeeld tijdens een eventuele reflexfase.

Mevrouw Haex vulde aan dat de gouverneur inderdaad heeft besloten het CC-prov steeds (fysiek) aan te slui-
ten bij het CC-gem: in oefeningen sowieso, in de realiteit voor zover de omstandigheden het toelaten. Niet elke 
gemeente heeft een crisisruimte die voldoende groot is voor alle leden van beide coördinatiecomités en hun 
medewerkers. Dit werd ook opgemerkt door Wim Haenen en Jan Geenen. Bij de federale dienst noodplanning 
geven ze aan dat oefeningen een vertekend beeld kunnen opleveren. Er komen dan immers ook begeleiders 
mee, en mensen die moeten bijleren via observatie en deelname. In een reële situatie zal al wie overbodig is 
niet zetelen in de crisisruimte. Bovendien weegt het voordeel van de directe communicatie, mogelijk door het 
gebruik van eenzelfde locatie, niet op tegen het eventuele plaatsgebrek, aldus Christel Haex.

Op basis van oefeningen is tevens gebleken dat het op lokaal niveau tijdens federaal crisisbeheer lang wach-
ten is op maatregelen uit Brussel. Deze verzuchting klonk ook meermaals in de gesprekken met de discipline-
verantwoordelijken. Ze wordt tegelijk genuanceerd, omdat zowel rampenambtenaren als burgemeesters inzien 
dat er in deze technisch complexe materie een spanningsveld bestaat tussen snelle maatregelen en juiste 
maatregelen. Toch is de algemene tendens dat men op lokaal niveau vindt dat bewarende maatregelen uit-
vaardigen (waarschuwen, laten schuilen en luisteren naar radio en TV) in alle omstandigheden moet kunnen.

Een negatief gevolg van een voorbije oefening is het ontstaan van onduidelijkheid over het nut van jodiumta-
bletten bij incidenten in de regio. De burgemeesters vertelden dat in een fictieve situatie de maatregel werd 
uitgevaardigd jodium in te nemen en dat achteraf bleek dat in die oefening geen onstabiel jodium was vrij-
gekomen. Het idee leeft dus dat het innemen van de tabletten voorbarig en als het ware als psychologische 
maatregel wordt uitgevaardigd. Er zou dus meer duidelijkheid moeten komen over bij welke activiteiten in de 
regio onstabiel jodium kan vrijkomen.28

In Mol werd aangegeven dat in de gemeente voldoende wordt geoefend en bijgeleerd. Zo werd het CIN of Cri-
sisinformatienetwerk al getest, de snelheid van samenkomen in het coördinatiecomité, omgang met de pers, 
het gebruik van het OSR en verschillende vergadertechnieken. Meer oefeningen zijn wel wenselijk, maar niet 
echt haalbaar gezien de tijd en energie die men in de voorbereiding en de ontplooiing zelf investeert. In fede-
rale kringen beaamde men dat Mol een zeer goede reputatie heeft op vlak van voorbereiding op calamiteiten.

In Dessel gaven de burgemeester en de rampenambtenaar aan dat het moeilijk is zich als kleine gemeente 
voor te bereiden op de rol van crisisbeheerder. In Dessel wordt het grootste gedeelte van noodplanning opge-
hangen aan de voorbereiding en organisatie van Graspop. In het verleden vonden nucleaire oefeningen steeds 
in Mol plaats. Enerzijds omdat omwille van de stand van de wind in België (meestal zuidwestelijk) het Molse 
gemeentehuis ook in het echt hoogstwaarschijnlijk als CC-gem zal dienen. Dessel zal in die situatie in de rich-
ting liggen waarin een eventuele pluim of wolk ten gevolge van een (nucleair) incident, drijft. Anderzijds omdat 
het Desselse gemeentehuis niet uitgerust is om het coördinatiecomité te huisvesten. Zo ontbreekt een video-
conferencingsysteem.29 In kleine gemeenten is er echter enige terughoudendheid om bepaalde zaken aan te 
klagen omdat men samenvoeging en verlies van autonomie wil vermijden.

Dessel heeft de komende twee jaar een drukke oefenagenda. In 2014 wordt er in het najaar een zandbakoe-
fening georganiseerd (in het kader van een afgesproken rotatie binnen de gemeenten Balen-Dessel-Mol). Het 
jaar erop vindt hoogstwaarschijnlijk de driejaarlijkse grote nucleaire oefening met inzet in Dessel plaats. In de 
aanloop daar naartoe heeft de gemeente oefendoelen opgesteld.

Om af te sluiten een positieve noot: beide burgemeesters beklemtoonden dat er op vlak van noodplanning 
de laatste tien jaar heel veel verbetering is geboekt. Er is nog steeds verbetering mogelijk qua snelheid van 
reactie, oefenintensiteit en communicatie tussen de niveaus. Het debat rond noodplanning wordt echter meer 
en breder dan vroeger gevoerd en de veranderingen die op til zijn, stemmen positief.
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3.2. RISICO-INSCHATTING VAN HET cAt-PROJECT

3.2.1 INSCHALING BERGING IN HET REGLEMENTAIRE KADER

De risicoanalyse van de berging en het noodplan opstellen, zijn taken voor respectievelijk het FANC en NIRAS. 
Zoals in de AVN-studie werd opgemerkt, is het niet zomaar uit te maken of de berging onder het provinciaal 
dan wel federaal noodplan zal vallen (2010: 9-10). Deze dubbele mogelijkheid qua juridische inschaling in de 
noodplanstructuur werd ook al door de toenmalige STOLA-Werkgroep Veiligheid opgenomen in hun eindrap-
port (STOLA, 2004b: 45). Radiologische noodsituaties bij SCK-CEN te Mol en Belgoprocess en Belgonucleaire 
te Dessel vallen immers onder het nationaal nucleair en radiologisch noodplan, terwijl incidenten bij FBFC-Int. 
te Dessel en IRMM te Geel – eveneens klasse 1-installaties – door de provinciale overheden gecoördineerd 
dienen te worden (KB 17/10/2003; FANC, s.d.). Ziekenhuizen, het IRMM en FBFC-Int. vormen dus expliciete 
uitzonderingen op het federale toepassingsveld (zie bijlage 2).

Het FANC benadrukt dat onafhankelijk van het bestuurlijk niveau dat het crisisbeheer coördineert, men altijd 
beroep kan doen op ondersteuning en expertise van het FANC en de federale diensten en departementen 
bevoegd voor ondersteuning van provinciaal crisisbeheer. Een provinciale inschaling betekent overigens niet 
dat opschaling bij een reëel incident uitgesloten is en vice versa: dat provinciaal beheer uitgesloten is bij een 
mineur incident in een instelling die ingeschaald is in de federale noodplanning.

Een andere mogelijkheid is dat niet de risicoanalyse van de berging, maar wel de exploitant (in dit geval een 
federale instelling), doorslaggevend zal zijn voor de inschaling in de noodplanhiërarchie. Het zou alleszins goed 
zijn dat, gezien de geschetste mogelijkheden, de bevoegde instanties op termijn verduidelijken op welke basis 
de inschaling van de berging in de noodplanstructuur gebeurt.

3.2.2. PERCEPTIE OVER HET RISICO

Los van de inschalingsmogelijkheden op reglementair/bestuurlijk vlak, bestaat er ook zoiets als de inschatting 
van het risico door de betrokkenen. Door de band genomen, schatten de respondenten het bijkomend nucleair 
risico dat de berging voor de regio vormt, als minimaal tot onbestaande in. Hierover bestaat dus consensus, 
los van de rol die de ondervraagden spelen in de (nucleaire) noodplanning. Het laagradioactief afval dat gebor-
gen zal worden, staat er op dit moment al en zal in de berging even goed, zo niet beter beschermd zijn; luidt de 
redenering bij de lokale respondenten.

“(…) want dat cAt-afval waar het eigenlijk om gaat hier, afin in het project, dat zijn peanuts!”

“Als men nu zegt: ‘Er komt een bergingsinstallatie. Moet nu de noodplanning bijgestuurd worden?’ Ik heb 
daar een beetje verbaasd naar gekeken omwille van het feit dat alles wat daar in zit, dat staat hier dus al 
he.”

In federale kringen vindt men het echter wel belangrijk dat in de communicatie over de optimalisatie van de 
noodplanning die nuance eveneens gemaakt wordt. Het moet duidelijk zijn dat de berging wel de aanleiding 
was om een aantal algemenere bekommernissen wat betreft nucleaire noodplanning naar voren te schuiven, 
maar in se geen vergroot risico voorstelt. Bovendien bepaalt ook niet deze studie maar wel de risicoanalyse 
van het FANC hoe de berging ingeschaald wordt. Mensen die minder ingewijd zijn in het project, mogen niet 
besluiten dat deze berging zo riskant is, dat een upgrade van de noodplanning noodzakelijk is. Dit is niet juist, 
hierover is iedereen het ook eens, dus die perceptie mag niet gecreëerd worden.

3.2.3. BLIJVENDE WAAKZAAMHEID VOOR GEHELE NUCLEAIRE SITE

De partnerschappen drukken op het belang van blijvende aandacht voor risico’s. Constante aandacht is nodig 
ondanks de oplossing die de berging biedt en ondanks de gewijzigde nucleaire activiteit in de regio. Ze vrezen 
dat de bevoegde overheidsinstanties vanwege de verminderde bedrijvigheid (de ontmanteling van FBFC-Int. en 
Belgonucleaire, de verminderde tewerkstelling in de sector) minder oog hebben voor de resterende risicovolle 
activiteiten en stoffen. Bovendien gebeurde er – gelukkig – nog niets dat het ontplooien van de noodplannen 
nodig maakte, waardoor ze nooit aan de realiteit getoetst werden.

De partnerschappen zouden graag zien dat de stresstests – waaraan nucleaire installaties sinds Fukushima 
onderworpen zijn – ertoe leiden dat ook noodplannen van worst case-scenario’s uitgaan en erop voorbereiden. 
Het gaat er hen om dat bedrijven en instanties die instaan voor nucleaire veiligheid, paraat zijn en blijven, on-
danks de lage probabiliteit van een nucleair ongeval. De lage kans op een ongeval mag niet resulteren in een 
matige voorbereiding. De vrees leeft echter dat dit in de praktijk wel eens zo zou kunnen uitdraaien.
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Door het FANC wordt evenwel gesteld dat de tweedeling ‘probabiliteit als basis voor noodplanning’ en ‘worst 
case-scenario’s als basis voor de stresstests’ geen volledig juiste voorstelling van zaken is. De stresstests 
hebben een ander doel dan het reglementaire kader voor noodplanning. Namelijk “evalueren in hoeverre de 
kerncentrales in Europa over veiligheidsmarges beschikken om een veilige reactie te kunnen garanderen, ook 
in extreme noodsituaties.” (FANC, 2011)

De coördinator nucleaire noodplanning van het FANC gaf aan dat de probabiliteit van een ongeval slechts indi-
rect meespeelt in de noodplanning. Men vertrekt wel degelijk van verschillende scenario’s en de gevolgen (de 
hoeveelheid geloosde radioactiviteit in dat scenario) ervan. De noodplanning dient een algemene structuur te 
zijn en biedt een kader voor het beheer van zoveel mogelijk scenario’s. De grootte van de noodplanningszones 
(cf. supra) is op haar beurt wél afgestemd op het meest waarschijnlijke scenario, omdat daar naar evenwicht 
is gezocht tussen risico’s enerzijds en de kosten van de voorbereiding erop anderzijds. Concreet: het voorbe-
reiden van de evacuatie-, schuil- en jodiuminnamemaatregel tot honderd kilometer rond nucleaire installaties 
is ondoenbaar en/of onbetaalbaar. Dit neemt niet weg dat de interventiezone op het moment van een incident 
groter kan zijn dan de noodplanningszone.
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3.3. COÖRDINATIE VAN DE HULPVERLENING

3.3.1 TOP DOWN-AANPAK

Het KB van 31 januari 2003 herbevestigt dat ernstige nucleaire ongevallen crisisgebeurtenissen zijn die be-
heer en coördinatie op federaal niveau vereisen. Deze aanpak is tegenovergesteld aan het bottom up-principe 
bij algemeen crisisbeheer: een incident in de gemeente wordt met lokale middelen en mankracht beheerd 
en indien nodig volgt opschaling naar provinciaal en federaal niveau (cf. supra). De zorg die de leden van 
beide gemeentelijke veiligheidscellen delen, is dat het automatisch federale beheer van de meeste nucleaire 
incidenten (zie bijlage 2) leidt tot een vertraagde aanpak en bemoeilijkt dat iedereen tegelijk de beschikbare 
informatie krijgt. Deze bekommernis werd eveneens gedeeld op provinciaal niveau.

De voornaamste redenen voor de zorgen gerelateerd aan de top down-aanpak worden hier bondig en in de 
mate van het mogelijke in de chronologische volgorde van een incident opgesomd. Ze zijn geabstraheerd uit 
de verschillende interviews met leden van beide gemeentelijke veiligheidscellen. De federale tegenargumen-
ten volgen nadien. Deze zijn gebaseerd op de interviews met de medewerkers van het Crisiscentrum en het 
FANC. Vervolgens worden eerst de oplossingen die het lokaal niveau naar voren schuift en daarna de federale 
nuance met betrekking tot die voorstellen behandeld.

3.3.1.1 LOKALE BEKOMMERNISSEN OMTRENT FEDERAAL BEHEER

♦ In theorie moet de Emergency Director van de site in kwestie bij een melding een notificatieniveau door-
geven aan de toezichthoudende dienst; in de meeste gevallen (zie bijlage 2) is dit voor nucleaire incidenten 
het Crisiscentrum van de federale regering. Enerzijds is er omwille van voorvallen in het verleden, geen 
groot vertrouwen dat de exploitant dit effectief zal doen zo gauw een abnormaliteit wordt opgemerkt. Wan-
neer het over het Crisiscentrum en het FANC gaat, bestaat anderzijds de vrees dat die niet altijd en meteen 
bereikbaar zullen zijn.

♦ Een andere vrees is dat het lang zal duren vooraleer men ‘in Brussel’ samen kan komen. Lokaal erkent 
men dat het normaal is dat er enige tijd overgaat vooraleer het CGCCR samen is. Op het moment van een 
(mogelijk) probleem is een half uur, laat staan twee uur wachten in het CC-gem echter heel erg lang.

♦ Eens de verschillende cellen van het CGCCR actief zijn en allerlei communicatie met het terrein over en 
weer gaat, bestaat dezelfde vrees: er zal veel tijd verstrijken tussen de melding van een probleem en het 
krijgen van groen licht voor het uitvaardigen van maatregelen. De provinciale en gemeentelijke comités zit-
ten naar eigen zeggen ‘met hun vingers te draaien’ terwijl zij degenen zijn die de druk van de bevolking er-
varen. Mensen zullen informatie willen en daarvoor op lokaal niveau aankloppen. De neiging om maatrege-
len te gaan nemen, zonder instructie van het CGCCR is dan groot. Toch moet gezegd dat in de gesprekken 
over deze lokale verzuchtingen werd aangehaald dat er wel degelijk begrip is voor de techniciteit van deze 
complexe materie en dat snelle maatregelen achteraf gezien niet per se gelijk zijn aan juiste maatregelen.

♦ De top down-regeling is in twee aspecten moeilijk verzoenbaar met de lokale realiteit. Brandweer, politie 
en ambulance zijn snel ter plaatste en reeds bezig met het inschatten van de situatie vooraleer CGCCR of 
CC-gem samengeroepen worden. Ten tweede zijn maatregelen die van het CGCCR komen soms moeilijk 
verzoenbaar met de lokale realiteit. In oefeningen zou langer stilgestaan moeten worden bij de praktische 
uitvoering van uitgevaardigde maatregelen. Zo werd voor Mol door verschillende respondenten aangehaald 
dat het vee binnenhalen niet op korte termijn kan en dat bijvoorbeeld stallen niet af te sluiten zijn. Ook 
zou er veel onbegrip bij de bevolking zijn voor maatregelen ter bescherming van de voedselketen. Bij die 
maatregelen komt het vreemd over dat ondanks drastische maatregelen voor (boerderij)dieren, mensen 
ondertussen geen enkel gevaar lopen.

3.3.1.2 REDENEN VOOR BEHEER OP FEDERAAL NIVEAU

 ▪ Nucleaire noodplanning en crisisbeheer spelen zich af in een internationale context. België is lid van het 
IAEA en behoort dus tot de landen die de ‘Convention on Assistance in Case of a Nuclear Accident or Radio-
logical Emergency’ en de ‘Convention on Early Notification of a Nuclear Accident’ hebben onderschreven. 
Daarnaast behoort ons land tot de European Community Urgent Radiological Information Exchange (ECU-
RIE). Omwille van deze lidmaatschappen werden bepaalde regels omgezet in Belgische regelgeving, met 
als gevolg dat nucleaire noodgevallen een federale aanpak kregen. België is een klein en dichtbevolkt land, 
waar bij het vrijkomen van radioactieve stoffen in de omgeving snel gemeente-, provincie- en landsgrenzen 
overschreden worden.

 ▪ Tegenmaatregelen zijn best eenvormig en niet afhankelijk van hoe een bepaalde gemeente of provincie 
de situatie inschat en van welke expertise daar voorhanden is. Hierin zijn over het hele land grote verschil-
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len met mogelijk warrige tegenmaatregelen tot gevolg. De nucleaire expertise is dun gezaaid. Je vindt niet 
in elke regio mensen die zulke voorvallen goed kunnen inschatten en juist kunnen ageren. Daarnaast zijn 
de tegenmaatregelen van het CGCCR gebaseerd op advies van een groep technische en radiologische 
experten met verschillende achtergronden.

 ▪ Elke maatregel ter bescherming van de bevolking, heeft ook gevolgen voor de gezondheid van de bevol-
king. Bij een nucleair incident moet men er bv. alles aan doen om spontane evacuaties te vermijden. Deze 
kunnen leiden tot ernstige verkeersproblemen en bovendien bestaat de kans dat men zich bij een spon-
tane evacuatie onnodig blootstelt aan radioactiviteit. Onmiddellijke responsacties leveren niet altijd goede 
resultaten op.

 ▪ Een ander element dat het belang onderstreept een balans tussen voor- en nadelen van een bepaalde 
maatregel op te maken alvorens te beslissen, zijn de lange termijn-gevolgen van radiologische straling. Een 
maatregel die leidt tot bescherming op korte termijn, kan negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid op 
lange termijn.

3.3.1.3 LOKALE OPLOSSINGEN

♦ Een concreet voorstel om tegemoet te komen aan de lokale ‘onmacht’ tijdens een crisis die wettelijk 
federaal beheerd moet worden, bestaat volgens sommigen in het ‘eerst komt, eerst maalt’-principe. De 
strikte regel dat het Crisiscentrum het eerste en enige orgaan is dat ingelicht moet worden, zou best afge-
zwakt worden naar: wie eerst bereikbaar is (gemeentelijk, provinciaal of federaal), begint met het organise-
ren van tegenmaatregelen.

♦ Verschillende respondenten die op lokaal niveau verantwoordelijk zijn voor de noodplanning pleitten 
ervoor dat het bedrijf waar het incident plaatsvindt niet enkel iemand naar Brussel stuurt maar eveneens 
iemand afvaardigt naar het lokale coördinatiecomité. Zijn of haar aanwezigheid zou ten eerste helpen 
maatregelen (bijvoorbeeld qua bronbestrijding en af te zetten perimeter) beter voor te bereiden. Ten tweede 
kunnen maatregelen die het federaal niveau uitvaardigt en die betrekking hebben op de site en haar omge-
ving beter gekaderd worden. De noodplanambtenaar van Mol duidt: 

“Uit de laatste vergadering is gebleken dat het federale een foutief beeld had van wat wij vroegen. Dus zij 
denken dat wij echt hier ook beslissingen gaan nemen die zij eigenlijk moeten nemen. Dat is niet de be-
doeling. Het is meer om een vertaling te krijgen van wat dat zij beslissen; wat houdt dat hier lokaal in? En 
hebben wij vragen daarover naar iemand van het SCK, dat wij die rechtstreeks kunnen stellen en hun daar 
niet mee belasten. Het is echt lokaal om bijvoorbeeld maatregelen te kunnen uitwerken.”

3.3.1.4 FEDERALE NUANCE

 ▪ Er bestaat reglementering over welke zaken gemeld moeten worden en onder welke vorm (cf. supra). 
Sinds het akkoord tussen het FANC en de nucleaire bedrijven en installaties waarin N0-meldingen duidelijk 
omschreven staan, lopen veel meer van zulke meldingen binnen dan voorheen. Ook de bedrijven zelf zien 
in dat ze eerder winnen dan verliezen bij tijdige communicatie en openheid. De meldingsplicht wordt dus 
wat het FANC betreft goed opgevolgd.

 ▪ Ook qua bereikbaarheid is er geen probleem. Zowel het Crisiscentrum, het FANC als Bel V hebben een 
permanentie die 24/7 oproepbaar is. 

 ▪ Tijdens de werkuren (lees: wanneer iedereen in Brussel is) zou na een melding die om het afkondigen 
van het federaal noodplan vraagt, een half uur genoeg zijn om de verschillende cellen voldoende te beman-
nen en van start te gaan. In het weekend en na de werkuren wordt twee uur gerekend voor de samenstel-
ling van de cellen. De verschillende cellen moeten niet volledig bemand zijn om operationeel te zijn.

 ▪ Men is zich op federaal niveau bewust van de bekommernis van lokale overheden omwille van de nabij-
heid van de noodsituatie en men heeft er begrip voor. Er worden tools ontwikkeld om de informatiedoor-
stroming naar het lokale niveau te optimaliseren en uitgetest in oefeningen. In de toekomst zal de nadruk 
meer liggen op het geven van procesinformatie. Dit houdt in dat de nood aan informatie sneller gelenigd zal 
worden door middel van mededelingen als ‘We zijn op de hoogte en we zijn er mee bezig en beantwoorden 
jullie vragen zo gauw als kan.’ Anderzijds wordt de vraag waarom het zo lang duurt ook als een blijk van 
wantrouwen gezien, omdat het evaluatie- , beslissings- en informatieproces nu eenmaal tijd inneemt.

 ▪ De nucleaire sector heeft de perceptie tegen omdat de meest bekende ongevallen een zeer snel en dra-
matisch verloop hadden. Eigenlijk zijn radiologische lozingen veelal evolutief en vertragen de verschillende 
barrières binnen een nucleaire installatie een mogelijke lozing, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ongevallen 
met chemische stoffen. In de meeste scenario’s kan men anticiperen op de gevolgen van een incident en 
heeft men tijd om maatregelen voor te bereiden. Voor ongevallen met een snelle kinetiek, is de reflexfase 
voorzien.
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 ▪ Op federaal niveau vreest men dat iemand van het bedrijf in het lokale coördinatiecomité als expert laten 
zetelen, ‘dubbel werk’ is. Het SCK bijvoorbeeld, heeft een dubbele rol in de evaluatiecel van het Crisiscen-
trum. Er zit iemand die het bedrijf vertegenwoordigt en kent in geval van een noodsituatie, maar er zitten 
ook radiologische experts tout court in CELEVAL. Bovendien is er een rechtstreekse verbinding via video-
conferentie tussen het federale Crisiscentrum en de noodplankamer van het bedrijf in geval van een cala-
miteit. Ook wanneer de persoon die het SCK afvaardigt, onderweg naar Brussel in de file vast zou komen 
te zitten, betekent dat niet dat er in het Crisiscentrum niemand aanwezig is die het bedrijf kent. Hetzelfde 
geldt voor de kerncentrales. Daarnaast is er ook het argument dat in ernstige situaties, het bedrijf in kwes-
tie het eigen personeel nodig heeft voor het beheer van de situatie op de site. De capaciteit om mensen af 
te vaardigen zal beperkt zijn en leiden tot keuzes wanneer afvaardiging naar verschillende andere niveaus 
moet gebeuren.

 ▪ De tijd die er nodig is voor het samenstellen en operationeel maken van de cellen van het Crisiscentrum 
en de tijd die verstrijkt wanneer zij een inschatting van de situatie maken, is geen verloren tijd. De gemeen-
telijke en het provinciale coördinatiecomités kunnen al heel wat voorbereidingen treffen, kwestie van klaar 
te zijn tegen dat de maatregelen worden uitgevaardigd. In oefeningen kan het misschien zo lijken dat er 
op die momenten weinig te doen is voor CC-gem en CC-prov, in realiteit zullen zij heel wat zaken te regelen 
hebben. In het kader van de actualisatie van het federale nucleaire noodplan zal men proberen dit te ver-
duidelijken. Aldus de woordvoerder van het Crisiscentrum:

“Maar ik denk wel dat we er voor een stuk moeten vanaf stappen dat àlles nationaal is. De strategische 
beslissingen worden hier genomen, maar op het terrein of in het provinciaal of gemeentelijk crisiscentrum, 
en dan bij de hulpdiensten op het terrein zelf, is er heel veel dat operationeel of tactisch moet ingevuld 
worden en kan ingevuld worden.”

3.3.1.5 SAMENVATTENDE TABEL: LOKALE VERSUS FEDERALE VISIES OP DE COÖRDINATIE VAN DE HULP-
VERLENING

LOKAAL FEDERAAL
- Vraagtekens bij naleving van de meldingsplicht en bij 
de bereikbaarheid van het Crisiscentrum en het FANC.

- Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bur-
ger.

- De snelheid van samenkomen van het CGCCR?

- Het duurt lang vooraleer de eerste maatregelen er 
zijn. In tussentijd is er weinig informatie.

- Zelf niets mogen beslissen, het toch doen en van het 
ergste uitgaan.

- Onrealistische maatregelen door Brussel opgelegd 
krijgen.

- Federaal beheer in de praktijk niet haalbaar.
Einde aan strikt top down-beheer.

- Graag iemand die het bedrijf kent in de gemeente-
lijke coördinatiecel.

- De meldingsplicht is goed afgedekt en wordt nage-
leefd. De bevoegde instanties zijn permanent bereik-
baar.

- Internationale verantwoordelijkheid van een klein 
land.

- CGCCR hoeft niet voltallig te zijn om operationeel te 
zijn.

- Grondige evaluatie is nodig. Meestal is de tijd daar-
toe er ook.
Er wordt gewerkt aan de informatiedoorstroom en er 
zal vroeger procesinformatie aan de bevolking worden 
gegeven.

- Snelle maatregelen zijn niet noodzakelijk de juiste 
maatregelen. Op lokaal niveau kan en moet er erg veel 
voorbereid worden in de periode waarin het CGCCR 
zich over de beschikbare informatie buigt.

- Belang van de uniformiteit van tegenmaatregelen en 
besluiten genomen op basis van expertise.

- Het reglementaire kader moet gerespecteerd wor-
den.

- Op federaal niveau zit er sowieso iemand die het 
bedrijf kent, wegens het specifieke karakter van nucle-
aire expertise.
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3.3.1.6 BESCHOUWINGEN

Uit de argumenten die men op lokaal niveau aan de ene kant en op federaal niveau aan de andere kant aan-
haalt, valt op te maken dat beide niveaus andere manieren van reageren nastreven binnen de noodplanning. 
Deze expliciteren is nodig om inzicht te krijgen in elkaars beweegredenen en om tot een vergelijk te komen. 
Onvermijdelijk wordt hierbij abstractie gemaakt van een aantal nuances die in de rest van het document wel 
aan bod komen.

De rationale achter de lokale bekommernissen en de oplossingen die zij voorstellen is dat het federale crisis-
beheer niet snel genoeg gaat (in oefeningen) en zal gaan (in het echt). Zij wensen meer strategische en ope-
rationele beslissingen zelf te nemen omdat ze menen dat het op die manier sneller – implicerend: ook beter – 
zal gaan. Op federaal niveau valt op dat de nadruk ligt op juiste maatregelen. Daar wordt geargumenteerd dat 
deze werkwijze niet de snelste is maar wel de meest efficiënte om te komen tot een adequate aanpak.

Beiden claimen dat de bevolking het meest gediend is met hun type aanpak. Beiden schermen eveneens 
met argumenten betreffende de geloofwaardigheid van nucleaire veiligheid. Op lokaal niveau gaat men ervan 
uit die hoog te houden door in eerste instantie uit te gaan van het ergste en indien nodig af te schalen. Op 
federaal niveau wil men integendeel tijd uittrekken om meteen juist te zitten en niet terug te moeten komen op 
eerdere beslissingen.

Het is onmogelijk hierover als relatieve buitenstaander een finaal oordeel te vellen. Dit verschilpunt moet ver-
der afgestemd worden tussen de betrokkenen zelf. Er bestaat echter wel één objectief argument om op basis 
van de huidige ervaringen geen al te verregaande wijzigingen in de noodplanstructuur door te voeren. Alle ken-
nis die nu bestaat over de gevolgen van de federale aanpak van een nucleaire crisissituatie, is gebaseerd op 
oefeningen. Door respondenten op verschillende niveaus werd reeds aangegeven dat die een vertekend beeld 
(kunnen) geven. Het is dus gepast met enig voorbehoud te oordelen over hoe het crisisbeheer er in de realiteit 
aan toe zal gaan.

Vertrouwen is hoe dan ook een belangrijke factor in dit samenwerkings- en afstemmingsproces tussen de 
verschillende niveaus. Verschillende respondenten gaven te kennen dat de afstand tussen Mol/Dessel en 
Brussel zowel fysiek als mentaal een invloed had. Wanneer actoren op verschillende niveaus elkaar persoon-
lijk kenden, was er ook veel meer begrip voor ieders belang. Vaak ontbreken die persoonlijke banden en/of de 
ervaring met de taak of werkmethodiek van de ander waardoor vertrouwen – in beide richtingen – ontbreekt. 
Aldus de woordvoerder van het Crisiscentrum:

“Die link tussen een gemeentelijke en een provinciale fase, die is eigenlijk vrij nauw. Terwijl die stap naar 
het nationale niveau, dat is in één keer een stuk onbekend. Minder vertrouwd.”

Uit de interviews met lokale hulpverleners en beleidsmensen werd duidelijk dat de samenwerking tussen het 
gemeentelijke niveau en de federale diensten van de gouverneur goed zat. De federale diensten in Brussel 
legden uit dat hun collega’s die toegevoegd zijn aan de federale diensten van de gouverneur, regelmatiger sa-
menwerken met dat lokale niveau en dat ook hun werkmethodieken en taken min of meer hetzelfde zijn. Tus-
sen lokaal en federaal niveau is ten eerste de afstand groter en ten tweede benaderen federale experts een 
incident in het licht van hun eigen domein. Dit zorgt duidelijk voor meer ongemak en wantrouwen. Aangezien 
de federale dienst noodplanning van de gouverneur door het gemeentelijke niveau als ‘dichtbij’ wordt geper-
cipieerd en de mensen op die dienst tegelijk naaste collega’s zijn van noodplanners op de AD Crisiscentrum, 
hebben zij een mogelijke rol als bemiddelaar in de herziening van het reglementaire kader rond noodplanning.

Om samen te vatten is er dus inzicht in elkaars visie, belangen en werkmethodieken nodig, naast meer per-
soonlijk contact en meer vertrouwen om tot een vergelijk te komen en in de toekomst vlot te kunnen samen-
werken. Dit gebrek aan een gedeelde visie heeft namelijk nu al concrete gevolgen voor het crisisbeheer. In het 
volgende deel wordt daarom ingezoomd op de verschillende interpretaties van de reflexfase.
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3.3.2 INTERPRETATIE REFLEXFASE

Een onderwerp dat in het merendeel van de interviews aan bod kwam, is de reflexfase. De problematiek die 
in het vorige punt geschetst werd, heeft immers tot gevolg dat er op lokaal niveau verschillende strategieën 
bestaan om met ‘wachten op Brussel’ om te gaan. Die gaan van het (on)bewust ruim interpreteren van de 
voorziene fases tot en met het aankondigen van burgerlijke ongehoorzaamheid.

De officiële betekenis van de reflexfase is: de beleidsmatige/strategische en operationele coördinatie op 
provinciaal niveau (in samenwerking met de betrokken gemeente(s)) – in een vooraf vastgelegde reflexzone – 
van het waarschuwen van de bevolking en het afkondigen van de schuilmaatregel (met inbegrip van het volgen 
van officiële media voor verdere berichtgeving). Deze wordt afgekondigd wanneer de Emergency Director van 
de site in kwestie aangeeft dat er binnen de vier uur gevolgen van een lozing (die kunnen leiden tot het nemen 
van beschermingsmaatregelen voor de bevolking) buiten de site te verwachten zijn. De gouverneur van de 
provincie in kwestie heeft dan automatisch de beleidsmatige/strategische bevoegdheid voor het nemen van 
vooraf bepaalde maatregelen en is Emergency Director op politiek niveau, in afwachting van de oprichting 
van de federale cellen en het coördinatiecomité (KB 17/10/2003). Uit interviews met leden van beide veilig-
heidscellen bleek dat er veel vertrouwen in de provinciegouverneur is en in het feit dat deze gouverneur het 
gemeentelijke niveau voldoende zal betrekken in deze fase.

Schematisch voorgesteld ziet de reflexfase er als volgt uit.

CC-gem en CC-prov bereiden allerlei 
waarschijnlijke maatregelen voor
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N
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Een minderheid van de nucleaire rampscenario’s past in het bovenstaande plaatje. Men gaat ervan uit dat er 
bij een meerderheid van de incidenten buiten de installatie geen risico op te hoge blootstelling op minder dan 
vier uur tijd zal zijn. Wanneer notificatieniveau van 1 tot 3 wordt gegeven bij een melding, is er geen sprake 
van reflexfase en beslissingsmacht op provinciaal niveau, maar gebeurt de voorbereiding van het crisisbeheer 
op federaal niveau. 

Zoals hierboven beschreven, ziet dit top down-verloop er in theorie zo uit.

Uit een groot aantal interviews bleek dat lokale bestuurders en regionale hulpverleners de reflexfase – veelal 
bewust – ruim interpreteren als zijnde de periode waarin lokale overheden al een beperkt aantal maatregelen 
kunnen nemen – in afwachting van maatregelen uit het CGCCR. Dit impliceert dat de reflexfase een automati-
sche tussenfase wordt, onafhankelijk van het subscript bij een notificatie. Deze respondenten argumenteren 
dat er bij een melding soms nog geen notificatieniveau kan worden meegegeven, dat de reflexmaatregelen de 
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CC-gem (en CC-prov) nemen reflexmaatregelen
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Op federaal niveau bestaat er over sommige regio’s ergernis, omdat deze CC-prov’s in nucleaire oefeningen 
vanwege het federaal beheer, letterlijk afwachten om actie te ondernemen. Daar klinkt dan: ‘Brussel is verant-
woordelijk, dus wij kunnen niets doen.’ Ook de Civiele Bescherming heeft ervaring met CC’s die weinig of niet 
proactief handelen. Van deze houding kunnen de gemeenten Mol en Dessel, afgaande op de interviews, niet 
echt beschuldigd worden. Zij redeneren eerder omgekeerd. Toch zijn er federale bedenkingen bij hun ruime in-
terpretatie van bevoegdheden in die tussenfase. Er is immers wel degelijk ruimte voor samenwerking doorheen 
het hele crisisbeheer en het Crisiscentrum probeert haar rol als coördinerende instantie zoveel mogelijk te spe-
len. Hans De Neef van het Crisiscentrum stelt dat de wetgeving niet gehanteerd wordt als strikt kader waarbij 
het laken helemaal naar Brussel toegetrokken wordt. Er is ruimte voor pragmatiek en interactie.

“(…) we kennen onze verschillende partners, we kennen de gevoeligheden. We zijn een coördinerende 
instantie, we proberen er ook rekening mee te houden.”

Deze interpretatiekwestie geeft volgens de coördinator nucleaire noodplanning van het Crisiscentrum weer, dat 
de actoren in noodplanning nog te vaak als eilanden handelen en te weinig oog hebben voor samenwerking. 
Dan gaat het opnieuw over wantrouwen en dubbel werk doen, omdat men ervan uitgaat dat anderen hun werk 
niet (goed) doen. In noodplanning is de kernopdracht van de verschillende bestuurlijke niveaus om samen te 
werken. Met het oog op die kernopdracht zou men zich meer moeten verplaatsen in de rol van andere actoren 
en zich afvragen: ‘wat hebben anderen van mij nodig om hun taken te vervullen?’

“Men komt er niet met de perceptie te creëren ‘bij mij gaat alles goed en als er iets mis loopt, is dat op een 
ander niveau’”

minst ingrijpende zouden zijn en/of beroepen zich op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de inwo-
ners van hun gemeente. De burgemeester van Dessel en de hoofdcommissaris van de Molse politie verwoor-
den het zo:

“een bewarende maatregel rond nucleaire is nogal rap uit te vaardigen (…) daar doe je nooit iets fout mee, 
denk ik.”

“Daar kun je juridisch over gaan discussiëren of dat de juiste interpretatie is, maar dit is naar werking denk 
ik wel de meest pragmatische. Ik denk dat dat iets is waar alle partijen zich in kunnen in vinden. Ik merk in 
ieder geval dat er wat dat betreft op lokaal niveau toch wel eensgezindheid is.”

Bovendien is de reflexfase een nieuwigheid uit het KB van 17 oktober 2003 en vervangt ze N4, het notificatie-
niveau gericht op noodsituaties met mogelijke gevolgen op korte termijn. Verschillende respondenten herinner-
den zich dat die aanpassing er onder meer op vraag van ‘hun’ regio was gekomen en beschouwden daarom 
die reflexfase als een toegeving van het CGCCR. De secretaris van het RNC:

“Het Crisiscentrum heeft gezegd: ‘Dat snappen wij dat je daar iets kunt invullen, dat is niet in tegenspraak 
met het federaal plan.’ ”

Uit een latere reactie van respondenten van het Crisiscentrum blijkt evenwel dat ze dit anders zien. De reflex-
fase is hun inziens een evolutie inzake noodplanning door op voorhand maatregelen te definiëren voor vooraf 
bepaalde zones. Zo worden als het ware op voorhand federale beslissingen genomen, in tegenstelling tot het 
vroegere N4, waar de uitbater voorstelde welke beschermingsmaatregelen genomen moesten worden en in 
welk het gebied.

Schematische voorstelling van de ruime interpretatie:
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3.4. DE TECHNISCHE ASPECTEN VAN (OPERATIONELE) CRISISCOMMUNICATIE

In de verkennende interviews was te horen dat na oefeningen de communicatie tussen de hulpdiensten en be-
stuurlijke niveaus een vast verbeterpunt was. Uit de overige interviews bleek dit concreet te gaan over snelheid 
en doorstroom van informatie en de praktische implicaties van gecommuniceerde maatregelen. Deze pijnpun-
ten en de verschillende visies op de optimale bevoegdheidsverdeling die ermee gepaard gaan, zijn hierboven 
besproken. Een aspect dat daarbij onderbelicht bleef, is de technische kant van operationele communicatie. Er 
zijn immers heel wat systemen – al dan niet specifiek ontworpen voor crisiscommunicatie – die gebruikt kun-
nen worden om intra- en interdisciplinair te communiceren. In het stuk over de taken van discipline vijf kwam 
Yammer al kort aan bod. In dit deel wordt ingezoomd op OSR en CIN. 

De informatie in die twee onderdelen is grotendeels afkomstig uit een interview met de attaché noodplan-
ning en de verantwoordelijke voor het nucleair en Sevesofonds van de federale dienst noodplanning van de 
provincie Antwerpen enerzijds en het interview met Jan Geenen van de Civiele Bescherming anderzijds. De 
informatie over de sirenes en BE-Alert is gebaseerd op interviews met Hans de Neef en Peter Mertens van het 
Crisiscentrum.

3.4.1 OSR

OSR wordt door haar host CIPAL (Centrum voor Informatica voor de Provincies Antwerpen en Limburg)30 
omschreven als een veiligheidsportaal. Behalve Antwerpen en Limburg, maken ook West-Vlaanderen, Luik en 
Vlaams Brabant gebruik van het systeem – zij het soms onder een andere naam of letterwoord. Oost-Vlaan-
deren heeft de boot afgehouden, maar besefte na de giframp in Wetteren in mei 2013 dat het een handig 
hulpmiddel is bij crisisbeheer. De provincie startte volgens de laatste berichten eind mei met OSR.

Het portaal bestaat uit een site waarop hulpdiensten kunnen inloggen om met elkaar te communiceren via 
een oefenlogboek of een reëel logboek. Per regel wordt meegedeeld wanneer iets gezegd wordt, wie dat doet 
en vervolgens de inhoud van de boodschap. Dit kan gaan van weersinfo, tot wie onderweg is naar het CC-gem 
maar in de file staat, tot opschaling van het alarmniveau. Aan de site is eveneens een uitgebreide databank 
gekoppeld. Via die databank is informatie zoals ANIP’s, BNIP’s, monodisciplinaire interventieplannen en in-
terne noodplannen en contactgegevens van bedrijven raadpleegbaar. Meestal is de rampenambtenaar van de 
gemeente verantwoordelijk om die gegevens geregeld opnieuw op te vragen en actueel te houden.

Het OSR kan behalve voor communicatie tijdens crisisbeheer en het opvragen van documenten, ook gebruikt 
worden voor het bijeenroepen van de veiligheidscel. Daarvoor wordt de databank met gegevens van hulpdien-
sten en burgemeesters gebruikt en de CIN-module. De manier waarop die alarmeringsketen is georganiseerd, 
mag eigenlijk gemeentelijk bepaald worden. Sommige gemeentes werken bijvoorbeeld met een module uit de 
brandweersoftware om het CC-gem samen te roepen. Op andere plaatsen contacteert de rampenambtenaar 
iedereen per gsm.

De federale dienst noodplanning is verantwoordelijk voor de inhoud van het OSR-portaal en zorgt ervoor dat de 
input van de lokale gebruikers tot bij de ontwerpers (CIPAL) raakt. Indien aanpassingen aan het OSR gewenst 
zijn, moet er afgestemd worden tussen de provincies. Dit kan voor problemen zorgen omdat niet iedereen 
telkens dezelfde noden heeft. Ook hebben software-aanpassingen hun kostprijs en hangt het van ieders wer-
kingsbudget af wat er mogelijk is.

3.4.2 CIN

Het CIN of Crisisinformatienetwerk is een module die vanuit de OSR kan worden opgestart. Het systeem kwam 
hierboven al kort aan bod in verband met het informeren en bijeenroepen van de leden van de veiligheidscel. 
Het is echter bekender als medium om (delen van) de bevolking te waarschuwen. Daarvoor werkt CIPAL samen 
met Belgacom; het CIN gebruikt namelijk de databanken van 1207. Nadat bepaald is in welke zone gezinnen 
en bedrijven geïnformeerd moeten worden, kan men in OSR die zone selecteren: 1207 ‘weet’ welke nummers 
zich daarin bevinden. Het gaat om vaste nummers en geregistreerde gsm-nummers. De telefoonserver begint 
vervolgens automatisch ingesproken boodschappen te verspreiden.31

30. CIPAL is een intercommunale, vooral bekend voor zijn ICT-oplossingen voor openbare besturen. CIPAL bestaat uit een dienst-
verlenende vereniging (DV), een naamloze vennootschap (NV) en een instituut (www.cipal.be). Wat ICT binnen noodplanning 
betreft, is de NV verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en beheer van het OSR en het functioneren van het Crisisinfor-
matienetwerk (CIN). Voor het CIN werkt CIPAL ook samen met andere bedrijven.
31. Een telefoontje van het Crisisinformatienetwerk verloopt altijd via een vastgelegde structuur. Allereerst hoor je een specifieke 
toon en krijg je de melding dat het gaat om een telefoontje van het Crisisinformatienetwerk van de Provincie Antwerpen. Ver-
volgens geeft het systeem je verdere informatie over de crisis en hoor je welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen. Na deze 
boodschap kan je het bericht nogmaals herbeluisteren of geef je aan dat je het bericht ontvangen en verstaan hebt. (Dessel, s.d.)
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Op zich zijn de telefoonnummers in de 1207-databank geregistreerd, meteen beschikbaar wanneer het CIN 
geactiveerd wordt. Waar echter wel voorbereidend werk door de gemeente vereist is, is bij het op voorhand 
afbakenen van zones en groeperen van straten. Als op het moment van een waarschuwingsmaatregel de ge-
meente nog moet opzoeken welke straten bijvoorbeeld in de reflexzone vallen, is dit geen efficiënt gebruik van 
de mogelijkheden die het CIN biedt.

Het CIN is in gebruik sinds 2005 en was toen innoverend met zijn 90 lijnen die tegelijkertijd een boodschap 
konden verspreiden. Aangezien BE-Alert (cf. infra) gebruik maakt van nieuwere technologie, zal het een aantal 
vernieuwingen en verbeteringen inhouden. Zo zal het mogelijk worden om op het moment van een waarschu-
wingsmaatregel zelf, de zone af te bakenen waarin ze verspreid moet worden via de zogenaamde GIS-module. 
De capaciteit wordt ook vergroot naar 360 uitgaande lijnen waardoor het waarschuwen sneller zal verlopen 
(FOD Binnenlandse Zaken, s.d.).

3.4.3 SIRENES

De meest opvallende manier om de bevolking te waarschuwen, is door middel van sirenes. Het sirenenetwerk 
in België beperkt zich tot de nucleaire- en Sevesosites. Er zijn verschillende tonen naargelang het type incident, 
maar die zijn voor leken niet te onderscheiden. Dan zijn er ook gesproken boodschappen, maar men moet – 
tegen een eventuele schuilmaatregel in – naar buiten gaan om ze te kunnen horen. Volgens omwonenden zijn 
ze erg moeilijk verstaanbaar. Er is niet onderzocht of de bevolking het juiste gevolg geeft aan deze alarmtonen, 
zijnde: binnenblijven en berichtgeving via (officiële) media volgen. Opties waarbij de boodschap zelf duidelijker 
is (bijvoorbeeld een politiewagen die rondrijdt met luidspreker op het dak of een team agenten dat van deur tot 
deur gaat) houden dan weer meer risico in voor interventiepersoneel.

Het afgaan van de sirenes is gekoppeld aan de noodzaak van beschermingsmaatregelen voor de bevolking, al-
dus de coördinator van het nucleaire noodplan. Enkel in de reflexfase (dus bij NR door bedrijf) gaan ze automa-
tisch af in een vooraf bepaalde circulaire zone en vertrekt de opdracht bij de gouverneur. Bij notificatieniveau 3 
vertrekt de opdracht in het CGCCR; als tegenmaatregel en niet als automatisme. Het effectief activeren van de 
sirenes kan gebeuren door eenheden van de Civiele Bescherming. Enkele provincies hebben ook de mogelijk-
heid om dit via het Hulpcentrum 100 te doen.

Peter Mertens vult aan dat indien mogelijk, de sirenes enkel in werking treden wanneer er informatie op radio 
en televisie is over wat er aan de hand is en wat de bevolking moet doen. Dit idee is echter nog niet verspreid 
onder alle hulpverleners en coördinatoren van hulpverlening. Bij heel dreigend gevaar is dit ook niet steeds 
haalbaar.

“Idealiter is er een alarmbericht en een informatiebericht tegelijkertijd. Daar kan van afgeweken worden 
omdat mensen het niet kennen of omdat het gevaar dringender is dan het informatiegehalte.”

Er zijn verschillende meningen over onder welke omstandigheden een sirene een nuttig alarmeringsmiddel is. 
Zo snel mogelijk, pas wanneer er informatie is of wanneer er actie van burgers verwacht wordt? Naar aanlei-
ding van de nieuwe opties die BE-Alert zal bieden, moet de discussie gevoerd worden over welk communicatie-
middel welk doel het beste dient. Jan Geenen van de Civiele Bescherming voegt hieraan toe dat indien men in 
een gebied de ganse bevolking wil bereiken, steeds alle communicatiemiddelen ingezet moeten worden.

3.4.4. BE-ALERT

BE-Alert is een platform dat op termijn lokale en provinciale communicatiesystemen zoals het CIN kan ver-
vangen en uitbreiden. Het kadert in het voornemen van de Algemene Directie Crisiscentrum om alarmerings-
kanalen te moderniseren en meer uniformiteit te krijgen in de middelen die nu op gemeentelijk, provinciaal 
en nationaal niveau worden gebruikt. Op dit moment loopt een pilootproject in 30 gemeenten waarbij het 
telefonisch contacteren van mensen via een databank wordt getest (FOD Binnenlandse Zaken, s.d.). Er wordt 
eveneens opgeroepen vrijwillig extra contactgegevens zoals gsm-nummer en e-mailadres aan te vullen via een 
formulier op ‘www.bealert.be’. Eind 2015 zou het na evaluatie in heel België ter beschikking gesteld worden en 
zullen stapsgewijs nieuwe mogelijkheden worden toegevoegd.

Op termijn moet zowel narrowcasting als broadcasting mogelijk zijn via BE-Alert, legt Peter Mertens uit. 
Narrowcasting is informatie specifiek aan de man brengen. Toegepast op crisiscommunicatie betekent dit 
bijvoorbeeld in een woonwijk de inwoners bereiken. Broadcasting staat voor een boodschap zo wijd mogelijk 
verspreiden. Toegepast op crisiscommunicatie wil dit zeggen dat dagjesmensen, mensen die ergens werken, 
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voorbijrijden, enzovoort ook een boodschap ontvangen. Om mensen te bereiken die niet voorkomen in een 
bepaalde databank omdat ze niet op die plek geregistreerd zijn, maakt men gebruik van zogenaamde location-
based services. Voor beide vormen van mensen bereiken, zijn verschillende technologieën mogelijk. Een 
gekend voorbeeld om te broadcasten is het versturen van sms-berichten naar gsm-nummers binnen het bereik 
van een zendmast (cell broadcasting). Iedere technologie heeft zijn voor- en nadelen. Om de verschillende 
toepassingen te kennen en hun efficiëntie in kaart te brengen, loopt op dit moment een consultancy-opdracht 
(Belgische Senaat, 2013).

3.5. PREVENTIEVE COMMUNICATIE AAN DE BEVOLKING

Ten slotte volgt een overzicht van de verschillende visies en standpunten van de ondervraagde respondenten 
over preventieve risicocommunicatie. Door de band genomen was men het erover eens dat een goede pre-
ventieve communicatie nodig is als deel van de voorbereiding op noodsituaties. Aan de andere kant ligt de 
bevolking in deze regio niet per se meer wakker van nucleaire risico’s dan elders. Ook kan men als overheid of 
middenveldorganisatie via verschillende kanalen sensibiliseren en constant info aanbieden, maar is het vervol-
gens de bevolking zelf die receptief moet zijn en indien gewenst zelf actief bepaalde info moet opzoeken.

Volgens Hans De Neef van het Crisiscentrum zijn ongeschikte reacties bij de bevolking te voorkomen door 
mensen goed te informeren over risico’s en gevolgen en over wat er van hen verwacht wordt indien een nood-
plan in werking treedt. De uitdaging bestaat er in de perceptie dat nucleaire ongevallen per definitie grootscha-
lig en dodelijk zijn – die leeft bij mensen in uiteenlopende posities – te nuanceren. Dat zal de medewerking 
van de bevolking tijdens crisisbeheer ten goede komen.

De partnerschappen benadrukten dat voorafgaande informatieverstrekking aan de bevolking een volgehouden 
oefening is en dat verschillende kanalen gebruikt moeten worden. Volgens hen gaat er niet genoeg aandacht 
naar collectiviteiten zoals bedrijven, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, film-, theater- en sportinfrastructuur. Ze 
zouden graag zien dat ook nagegaan wordt dat doelgroepen zoals schooldirecties, journalisten, gemeenteper-
soneel, politiepersoneel, huisdokters en apothekers zelf de juiste informatie kunnen geven. Ook de gezond-
heidsinspecteur van de provincie Antwerpen gaf aan dat vooral bij collectiviteiten voldoende bewustzijn moet 
worden gecreëerd omtrent hun verantwoordelijkheden bij (nucleaire) rampen. Er moet financiering komen voor 
de te treffen voorbereidingen en daarna ook controle. Die moet best zoveel mogelijk geïncorporeerd worden in 
reeds bestaande controles.

De communicatieambtenaar van Mol wees er al op dat goede communicatie mede afhankelijk is van een infor-
matiebehoefte. De moeilijkheid van preventieve communicatie is dat de bevolking in de regio niet echt wakker 
ligt van nucleaire noodplanning. De aandacht voor richtlijnen omtrent ‘wat te doen bij een nucleair ongeval’ is 
bijgevolg niet zo groot. Ook STORA wees op de volgens hen te lage opkomst bij lokale informatieavonden. De 
communicatieverantwoordelijke van het crisiscentrum legde uit dat bij de vorige informatiecampagne in 2011 
er door de ramp in Fukushima een informatiebehoefte was waarop de overheid met haar campagne kon inspe-
len. Meer mensen dan anders gingen over tot actie, zoals de website ‘nucleairrisico.be’ bezoeken en jodiumta-
bletten in huis halen. De huidige federale communicatiestrategie is het werken naar een permanent toeganke-
lijke site met extra info naar aanleiding van de actualiteit: een combinatie van risico- en crisiscommunicatie.

De partnerschappen kunnen volgens Mertens een positieve rol spelen als doorgeefluik naar de bevolking 
tijdens preventiecampagnes. Beide partnerschappen gaven aan dat zij voor zichzelf wel een rol weggelegd zien 
in het informeren van de bevolking maar dat de verantwoordelijkheid voor preventie- en informatiecampagnes 
finaal bij de overheid moet blijven liggen. In het verleden bleek al dat zij hun netwerk mobiliseren wanneer er 
informatiemomenten zijn. Ook qua samenwerking met de gemeenten Mol en Dessel is er veel lof vanuit het 
Crisiscentrum. Federale campagnes hebben immers meer impact wanneer zij lokaal ondersteund worden. 
Bovendien vinden federale campagnes om de 5 jaar plaats (Europese richtlijn) en om de 15 jaar is er een jodi-
umbedeling. Tussendoor is er ruimte voor en nood aan lokale initiatieven.



45



46

Cathy Berx

FEDERAAL

PROVINCIAAL

LOKAAL

BEDRIJVEN

OPLEIDINGEN

FEDERALE DIENST NOODPLANNING
PROVINCIEGOUVERNEUR ANTWERPEN

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

GEMEENTE MOL

SCK

OVERLEGORGANEN

Campus Vesta: Provinciaal opleidingscentrum voor brand-
weer, dringende geneeskundige hulpverlening, politie en 
veiligheidspersoneel van de publieke en private sector.
Campus Vesta + UA + bedrijfswereld: postgraduaat Advi-
seur Gevaarlijke Stoffen

Directeur: Fred Van Immerseel
Attaché: Christel Haex
Nucleair & Seveso-Fonds: Erik Cauberghs
Oefenbeleid, samenwerking
& projectwerking: Ilse Van Mechelen
Coördinatie evenementen,
Astrid, Project 112: Robert Sas
Communicatie:  Yves Stevens

AD CRISISCENTRUM
 Dienst permanentie/openbare orde
 Dienst noodplanning:
  Internationaal
  Risicoanalyse
  Federale noodplannen
  Ondersteuning lokaal
  Onderzoek & ontwikkeling (HIN)

AD CIVIELE VEILIGHEID
 Civiele bescherming
 Brandweer
 Kenniscentrum Civiele Veiligheid

Burgemeester: Paul Rotthier
Rampenambtenaar: Ria Geens
D1 hulpverlening: Filip Kenis
D2 medisch: Wim Haenen en/of
D3 politie: Roger Mol en/of Kurt De Beer
D4 logistiek:  Jan Geenen  
D5 informatie: Roeland Kortleven

Wetenschappelijk medewerker: Geert Olyslaegers
Hoofd internedienst preventie: Fernand Vermeersch
Interne Brandweerdienst
Communicatieverantwoordelijke: Dirk Wouters
Medisch Departement: dr. Lucas Holmstock

STORA vzw: Studie - en Overleggroep Radioactiefafval in Dessel
Hugo Draulans, Geert Lauwen, Carlo Meynants, Paul Meynants, Her-
man Sannen
MONA vzw: Mols Overleg Nucleair Afval
Nick Bergmans, Lut De Pillecyn, Mark Loos, Ingrid Vanhoof, Jef Verrees
RNC: Regionale Nucleaire CoördinatieCel
Jef Imans

Attaché HIN: Koen De Budt
Coördinator nucleair noodplan: Hans De Neef
Woordvoerder Crisiscentrum: Peter Mertens
Woordvoerder Crisiscentrum: Benoît Ramacker

Beleidscel: 
Nucleaire veiligheid: Gerben Croonenborghs( )

4. MAPPING VAN BETROKKENEN
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FOD VOLKSGEZONDHEID

BELGOPROCESS

LEGENDE

GEMEENTE DESSEL

BRANDWEER ZONE MOL - DESSEL - RETIE ZIEKENHUIS AZ MOL

RODE KRUIS MOL

LOKALE POLITIE ZONE MOL - DESSEL - BALEN

PROVINCIALE GENEESKUNDIGE COMMISSIECIVIELE BESCHERMING BRASSCHAAT

GEZONDHEIDSZORG
 Zorginstellingen
CRISISBEHEER
 Gezondheidsinspecties

Dosimetrie: Rudi Dresselaers
Communicatie verantwoordelijke: Bart Thieren

Contactpersoon voor de lokale politie

Contactpersoon voor lokale 
informatie-ambtenaar

Contactpersoon voor medische sector

Brandweer

Blauw = respondent
Groen = genoemd door respondenten

BELGONUCLEAIRE
FBFC INTERNATIONAL
IRMM
NIRAS

Burgemeester: Kris Van Dijck
Rampenambtenaar: Joeri Gijs
D1 hulpverlening: Idem
D2 medisch: Jo De Decker
D3 politie: Idem
D4 logistiek:  Idem
D5 informatie: Anke Peeters

Kapitein - dienstchef: Filip Kenis Technish directeur: Peter Staes
Hoofd preventie en milieu: 
Veerle Van Tetering
Hoofdverpleegkundige Spoed: 
Jef Goris
Verpleegkundige Spoed: Ilse Geuens
+ MUG’en en ambulances via MIP

Afdelingsvoorzitter: Ilse Geuens

Korpschef: Roger Mol
Specialist bijzondere wetten: Kurt De Beer
+ interventieploegen uit andere zones via 
PIP

Gezondheidsinspecteur: Wim Haenen
Adjunct- gezondheidsinspecteur: Jo De Decker
Psychosociaal manager: Wim Hermans

Uitrukofficier: Jan Geenen

(FOD JUSTITIE)POLITIE
 Federale Politie:
 Commissaris van directie van de operaties  
 inzake bestuurlijke politie: Kris Verlaenen

FANC
 Coördinatie Nucleair Noodplan: Christian Vandecasteele
 Nuclear security: Mark Wyckmans
 Import & transport: Guy Lourtie
 Stralingsdeskundige: dr. Lodewijk Van Bladel

Arrondissement Turnhout 
Zonale Veiligheidsraad

Burgemeester: Paul Rotthier
Rampenambtenaar: Ria Geens
D1 hulpverlening: Filip Kenis
D2 medisch: Wim Haenen en/of
D3 politie: Roger Mol en/of Kurt De Beer
D4 logistiek:  Jan Geenen  
D5 informatie: Roeland Kortleven
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Deze tabel synthetiseert de verbeterpunten uit de verschillende interviews. De rechterkant maakt concreet 
wat voor de respondenten optimalisatie van de noodplanning inhoudt. De linkerkant geeft in de mate van het 
mogelijke aan of deze bekommernis breder gedeeld wordt en waar een mogelijke oplossing ligt.

5. OVERZICHT VAN AL DAN NIET GEDEELDE VERBETERPUNTEN

VERBETERPUNTEN GEDEELD? PISTE VOOR OPLOSSING ?

PARTNERSCHAPPEN
- Raadpleging lokale hulpverleners om beeld te krijgen 
van de noden
- Blijvend evalueren risico’s, opvolgen noodplanning 
binnen cAt-project
- Betere resultaten oefeningen 

- Verslagen van oefeningen openbaar

- Meer informatiecampagnes, aandacht voor doelgroe-
pen, rol voor de partnerschappen

BURGEMEESTERS

- Snelle doorstroom van informatie tussen alle betrok-
kenen
- Meer beslissingsruimte voor CC-gem buiten reflex-
fase

- Federale maatregelen beter aanpassen aan lokale 
realiteit
- Crisiscommunicatie tot in de huiskamers

BRANDWEER

- Meer oefening en opleiding omtrent radioactiviteit

- Uitgerust zijn voor uitgebreidere metingen dan die 
voor eigen veiligheid
- Meettoestellen, PBM’s, decontaminatiemogelijkhe-
den + vervanging
! Implicaties hervorming afwachten !

MEDISCH

- Afstemming op de expertise en middelen die in de 
bedrijven zelf aanwezig zijn. Meer samenwerking met 
de sector
- Meer zekerheid over bijstand voor metingen en 
betere eigen uitrusting en opleiding om die te kunnen 
uitvoeren
- Inzetten op prehospitale decontaminatie. O.a. 
daarom afstemmen met de Civiele Bescherming

- Kunnen aangeven welke aantallen realistisch zijn 
tijdens opvang besmette patiënt(en)
- Meer ervaren Dir-Med’s via een systeem van perma-
nentie
- Duidelijke richtlijnen over en een meer uniform ge-
bruik van PBM’s

- Ok, maar opgelet voor perceptie omtrent risico’s van 
de berging
- FANC, NIRAS

- Enigszins gedeeld. Meer tabletop, meer realistische 
scenario’s en duur
- Niet gedeeld: meer openheid in gesloten kring. Alge-
mene conclusies wel openbaar
- Er is een permanente site en om de vijf jaar een 
federale campagne. Lokale initiatieven in tussentijd 
aangemoedigd

- Breed gedeeld. In de toekomst zal ingezet worden op 
meer procesinformatie.
- Lokaal gedeeld. Herziening federaal nucleair nood-
plan en duidelijkheid over wie wat wanneer doet en 
beslist in aantocht
- Er zal gewerkt worden met referentiepersonen in 
grote oefening 2015
- Breed gedeeld. Ontwikkeling BE-Alert

- Lokaal en federaal gedeeld KCCE en buitenlandse 
opleidingen
- Lokaal wel. Federaal wijst op noodzaak coherent 
reglementair kader

- (discipline gebonden) Algemene Directie Civiele Vei-
ligheid, Nucleair Fonds

- Steun voor idee maar onvoldoende capaciteit bij PGC 
Antwerpen. Project daarover via nucleair fonds in de 
pijplijn
- Lokale bekommernis, zie brandweer

- (situatie gebonden) Overleg met medische dienst 
SCK en de CB-eenheid in Brasschaat en Liedekerke

- (situatie gebonden) Overleg met verantwoordelijken 
ziekenhuis-verdeelschema
- Ideeën richting vaste interventie-equipe voor deze 
nucleaire regio (PGC)
- Lokale bekommernis, analoge problemen door MIP 
en PIP
Werkgroep Intervenanten
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- Meer tijd en middelen voor de voorbereiding en eva-
luatie van oefeningen
- Genoeg oefenen, maar geen overbelasting creëren. 
Middelen ontdubbelen en personeel betalen
- Een meer gedegen juridische bescherming voor 
hulpverleners
- Molse afdeling Rode Kruis: opleiding gebruik PBM’s, 
betrokken worden in oefeningen
- Duidelijkheid over invloed schuilmaatregel op hulp-
verlening
- Duidelijkheid over ligging AZ Mol en functies tijdens 
nucleair incident
- Duidelijkheid over lozen van water gebruikt voor 
decontaminatie

POLITIE

- Meer openheid door nucleaire sector zodat vertrou-
wen kan groeien
- Tegemoetkomingen aan top down-beheer
- Snellere informatie voor veiligheid eigen werknemers
- Uniform gebruik van PBM’s

- Zonale afstemming over aantal en aard oefeningen

CIVIELE BESCHERMING

- Bijstand van CB moet inspanningsverbintenis blijven
- Realistische oefeningen (scenario’s en duur)
! Implicaties hervorming afwachten !

INFORMATIE

- Tijd voor opbouw expertise afhankelijk van gemeente

- Goede doorstroom informatie en samenwerking 
niveaus
- Ontwikkeling van discipline en teamvorming

- Persoonlijk contact met andere communicatieverant-
woordelijken
- Voortraject in aanloop naar oefeningen
- Terrein- en beleidsmatig aspect durven loskoppelen 
in oefeningen

VARIA:

- Platform voor communicatie van lokaal naar federaal 
niveau

- Persberichten op voorhand klaar maken en in vroege 
fase verspreiden
- Duidelijkheid over invloed schuilmaatregel voor pro-
ductieprocessen
- Meer vertrouwen tussen bestuurlijke niveaus

- Rampenambtenaar: naar model dat lokale opvolging 
combineert met pooling van expertise en bijstand op 
een regionaal niveau
- Duidelijkheid over gevolgen top down-beheer

- Lokaal en federaal erkend euvel 
- Personeelsinzet bij oefeningen voor brandweer en 
politie ook een budgettair/organisatorisch probleem
- Vrees voor vervolging bij fouten leeft niet algemeen. 
Wel wordt gewezen op negatieve gevolgen op evalua-
ties bij openbaarheid
- (situatie gebonden) Opleidingsmogelijkheden via 
Algemene Directie Civiele Veiligheid? Overleg veilig-
heidscel voor deelname oefening?
- Gedeelde bekommernis lokale hulpverleners
- (situatie gebonden) herziening benadering noodplan-
zones rond BR-2 staat op de agenda
- (situatie gebonden)

- Meer algemene bekommernis RNC als platform 
gebruiken?
- Lokale conclusie dat wachten op federale toestem-
ming in praktijk niet haalbaar is
- Lokale bekommernis, analoge problemen door MIP 
en PIP
- Wordt reeds aangepakt

- Ontwerp van KB dat de opdrachten van CB tussen 
de openbare BW en de CB verdeelt besproken in de 
Ministerraad van 28 maart 2014 en voor advies van 
de Raad van State voorgelegd.

- Mogelijkheden voor zonale samenwerking aftasten

- Geldt voor alle disciplines maar hier toch uitgespro-
kener
- Inzet team D5 en lokaal overleg

- (situatie gebonden) al komen informele banden in 
elke discipline de samenwerking ten goede

- Idee dat breder leeft

- Federale dienst noodplanning, provincie Antwerpen 
als tussenniveau dat bekommernissen en contexten 
kent
- Snellere informatie voor bevolking algemene bekom-
mernis; binnen crisiscommunicatie moet echter de 
nodige flexibiliteit bewaard worden
- Algemene bekommernis. Tijdens oefeningen obser-
vatoren van lokale veiligheidscel federaal proces laten 
volgen en omgekeerd?
- Volstaan informele akkoorden hiervoor? Kunnen 
alle gemeenten zich vinden in de huidige manier van 
werken?
- Herziening federaal nucleair noodplan en duidelijk-
heid over wie wat wanneer doet en beslist in aantocht
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6. LIMIETEN VAN DE STUDIE

Voor de volledigheid dienen nu een aantal beperkingen van dit onderzoek overlopen te worden. Zo zijn er een 
heel deel interessante en relevante gesprekspartners niet aan bod kunnen komen. Deze studie concentreert 
zich op de betrokkenen in de gemeenten Mol en Dessel, de dienst noodplanning van de provincie Antwerpen, 
het Crisiscentrum en het FANC op federaal niveau. De noodplanzones – en in geval van nood eventueel ook de 
interventiezones – strekken zich evenwel verder uit. De burgemeesters en noodplanambtenaren van Geel, Re-
tie, Kasterlee en Balen ontbreken, net als een aantal Limburgse gemeenten aan de westelijke provinciegrens 
(rond Lommel) en de federale dienst voor noodplanning van de provincie Limburg.

Voorts werd bij de nucleaire bedrijven uit de regio enkel het SCK geraadpleegd. Voor echte afstemming van 
de interne en externe noodplannen zijn gesprekken met Belgonucleaire, Belgoprocess, FBFC-Int. en het IRMM 
aangewezen. Deze opdracht zou echter meer tijd en expertise vergen en best in samenwerking met federale 
instanties zoals het FANC gebeuren. Bovendien zijn er al overlegplatformen waarin die afstemming tussen de 
bestuurlijke zijde enerzijds en de bedrijven anderzijds gebeurt, of zou kunnen gebeuren, zoals in de Regionale 
Nucleaire Coördinatiecel. Er zijn al tweemaal initiatieven met betrekking tot de optimalisatie van de noodplan-
ning opgestart (in het SCK in 2010 en door het RNC in 2011) maar beiden zijn low profile gebleven.

Bij een eventuele voortzetting of actualisatie van deze studie zou CIPAL een interessante gesprekspartner zijn. 
Deze ICT-dienstverlener aan overheden beheert het OSR; het informatiedoorstroomsysteem voor hulpverleners 
dat in de provincies Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Luik wordt gebruikt. Daarnaast 
dienen de resultaten van de BE-Alert-pilootprojecten en de ontwikkeling ervan opgevolgd te worden.

De financiële kant van (nucleaire) noodplanning is onderbelicht gebleven. Aangezien de financiering van alle 
disciplines die aan bod kwamen verschillend verloopt enerzijds en omdat het toebedelen van middelen een 
politieke keuze is anderzijds, beperkt dit rapport zich tot het overzicht van de noden van de betrokken actoren.

Ten slotte is een erg grote categorie mensen niet aan bod gekomen, namelijk de inwoners van Mol en Des-
sel – zij die niet aangesloten zijn bij MONA of STORA welteverstaan. In een meer grootschalige studie zou het 
interessant zijn na te gaan hoe goed zij op de hoogte zijn van de noodplanning in hun regio, hoe zij tegenover 
de risico’s staan en hoe zij de informatiecampagnes ervaren. Er kan eveneens geëvalueerd worden hoe de 
referentiepersonen die zullen deelnemen aan de oefening in 2015 vooraf en nadien denken over noodplan-
ning en hun eigen rol daarin. Hieruit kan opgemaakt worden met welke doelstellingen in de toekomst vaker de 
bevolking betrekken bij oefeningen, zin heeft.
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BIJLAGEN

1. VOORWAARDEN PARTNERSCHAPPEN

2. NATIONAAL BEHEER NUCLEAIRE INCIDENTEN: TOEPASSINGSVELD

VOORWAARDEN STOLA VOORWAARDEN MONA
- specifiek veiligheidsplannen:
 a) noodplannen voor beheersen impact op  
 korte termijn
 b) actieplannen voor controle goede werking  
 op lange termijn

- bevolking op regelmatige basis informeren over de 
veiligheidsplannen en de te treffen maatregelen in 
geval van een incident

- gespecialiseerde interventieploeg ter ondersteuning 
van de brandweer
- de brandweer de nodige informatie en uitrusting ter 
beschikking stellen

- rampenambtenaar voor bijstand aan burgemeester 
inzake administratieve regelingen

- optimalisatie bestaande noodplanning

- noodplanning bekend maken bij de bevolking

- hulpdiensten voorzien van het nodige mate-
riaal om efficiënt in te grijpen bij een nucleair 
incident: PBM’s, meetapparatuur, aangepaste 
blusmiddelen, …

STOLA, 2004 ; MONA, 2005

De Neef, Vandecasteele & Degueldre, 2013
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3. RESPONDENTEN

DE PARTNERSCHAPPEN:

 ▪ MONA: Nick Bergmans, Lut De Pillecyn, Mark Loos, Ingrid Vanhoof en Jef Verrees

 ▪ STORA: Hugo Draulans, Geert Lauwen, Carlo Meynants, Paul Meynants en Herman Sannen

LEDEN VAN DE VEILIGHEIDSCELLEN VAN MOL EN DESSEL:

 ▪ (D1) Kapt.-dienstchef, brandweer Mol: Filip Kenis

 ▪ (D2) Gezondheidsinspecteurs provincie Antwerpen: Wim Haenen en Jo De Decker

 ▪ (D3) Korpschef en specialist ‘bijzondere wetten’ politiezone Mol-Dessel-Balen: Hoofdcommissaris Roger 
Mol en Commissaris Kurt De Beer

 ▪ (D4) Civiele Bescherming Brasschaat, uitrukofficier: Jan Geenen

 ▪ (D5) Informatie/communicatieambtenaren: Roeland Kortleven (Mol) en Anke Peeters (Dessel)

 ▪ Noodplanambtenaren: Ria Geens (Mol) en Joeri Gijs (Dessel)

 ▪ Burgemeesters: Paul Rotthier (Mol) en Kris Van Dijck (Dessel)

OP REGIONAAL NIVEAU:

 ▪ Medewerkers van het Heilig Hartziekenhuis Mol: Ilse Geuens (afdelingsvoorzitter Rode Kruis Mol, ver-
pleegkundige spoedgevallen), Jef Goris (hoofdverpleegkundige spoeddienst), Peter Staes (technisch direc-
teur) en Veerle Van Tetering (hoofd preventie en milieu)

 ▪ Secretaris van de Regionale Nucleaire Coördinatecel: Jef Imans

STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE:

 ▪ Wetenschappelijk medewerker: Geert Olyslaegers

 ▪ Hoofd interne dienst preventie en bescherming op het werk: Fernand Vermeersch

BIJ DE FEDERALE DIENST NOODPLANNING VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN:

 ▪ Attaché noodplanning: Christel Haex

 ▪ Verantwoordelijke voor het nucleair en Sevesofonds: Erik Cauberghs

OP FEDERAAL NIVEAU:

 ▪ Coördinator nucleaire noodplanning, AD Crisiscentrum: Hans de Neef

 ▪ Hoger instituut voor noodplanning, AD Crisiscentrum: Koen De Budt

 ▪ Verantwoordelijke communicatie en woordvoerder, AD Crisiscentrum: Peter Mertens

 ▪ Coördinator nucleair noodplan en nucleair inspecteur, FANC: Christian Vandecasteele
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