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Voorwoord
 

De gouverneur en veiligheid: een associatie die iedereen 

meteen maakt.
 
Weinigen weten hoe divers de job van gouverneur is,
 
maar dat veiligheid tot het takenpakket hoort is algemeen 

geweten.
 

Het is binnen mijn hoedanigheid van commissaris van de 

federale regering dat ik inderdaad bevoegd ben voor on
dermeer de noodplanning binnen de provincie Antwerpen.
 
Vooral binnen onze provincie met de vele Sevesobedrijven 

is dat een aanzienlijke taak die een professionele benade
ring en aanpak vereist. Het in kaart brengen van mogelijke 

bedreigingen met als doel de risico’s maximaal te beperken,
 
laat geen ruimte voor interpretatie of fouten. Een goede 

voorbereiding is dan ook cruciaal.
 

Niet enkel de overheid, maar ook de Sevesobedrijven heb
ben een belangrijke rol te vervullen. Veiligheidsbeheer is 

meer dan incidentbestrijding en het opmaken van nood
plannen. Het vereist eveneens een actief beleid op het ge
bied van communicatie, preventie en nazorg. Elkaar beter 

leren kennen moet de verstandhouding, het vertrouwen en 

de samenwerking tussen bedrijven en overheid bevorde
ren. Het is immers essentieel dat beide partijen weten wat 

ze van elkaar kunnen verwachten vóór, tijdens en na een 

noodsituatie.
 

Ik kan niet genoeg benadrukken dat een snel en adequaat 
optreden van hulpdiensten enkel maar kan gebeuren wan
neer de overheid onmiddellijk verwittigd wordt. Alleen zo 
kunnen we samen, en dit zowel op beleids- als op opera
tioneel niveau, de veiligheid van werknemers en bevolking 
vrijwaren. 

In de loop der jaren zijn we gelukkig gespaard gebleven van 
grote rampen wat niet wil zeggen dat we genoegzaam ach
terover mogen leunen. Het blijvend organiseren van oefe
ningen levert een grote bijdrage tot de paraatheid van zowel 
de bedrijven, de hulpdiensten als de bestuurlijke overheden. 
In deze brochure wordt dan ook dieper ingegaan op de 
intenties en doelstellingen van het provinciaal oefenbeleid. 

We moeten ons blijven voorbereiden op datgene waaraan 
we allen werken om het te vermijden. 

Cathy Berx 
Gouverneur 
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Inleiding
 

Deze brochure heeft tot doel de talrijke Sevesobedrijven in 
de provincie Antwerpen te informeren over de procedures 
van noodplanning binnen de overheid. Omgekeerd worden 
ook de verwachtingen van de overheden op de verschillen
de niveaus -maar vooral op provinciaal niveau- ten opzichte 
van Sevesobedrijven beschreven. Deze verwachtingen be
treffen voornamelijk de noodplannen en het oefenbeleid. 

De provincie Antwerpen tracht al jaren haar voortrekkers
rol binnen noodplanning te bestendigen. Dit is het gevolg 
van een actief beleid, niet in het minst om een antwoord te 
bieden op het hoge aantal potentiële risico’s in onze provin
cie. De grote hoeveelheid aan Sevesobedrijven, en voorna
melijk de concentraties ervan in de haven van Antwerpen 
en enkele industriële assen, vereisen zeker een bijzondere 
aandacht. 

Zonder afbreuk te willen doen aan het preventiebeleid, 
moet men zich ook bewust zijn dat tal van zaken onmo
gelijk voorspeld of voorkomen kunnen worden. Wanneer 
noodsituaties zich dan toch voordoen, is een goede voor
bereiding essentieel. Dit houdt zowel het opstellen en af
stemmen van interne en externe noodplannen in, als het 
uittesten en oefenen van procedures, als de contacten 
tussen verantwoordelijke diensten en personen. Om dit 
alles zo eenvormig mogelijk te structureren, heeft de fede

rale overheid haar regelgeving geactualiseerd, laatst in het 
Koninklijk Besluit betreffende de nood- en interventie
plannen van 16 februari 2006. Dit Koninklijk Besluit heeft 
een aantal principes vastgelegd, zowel in verband met het 
operationele als het beleidsmatige, zodat naast een goede 
voorbereiding, een efficiënte organisatie bij het beheer van 
noodsituaties mogelijk is. 

Deze brochure tracht dan ook een algemeen overzicht te 
geven van zowel de voorbereiding op, als het beheer van 
noodsituaties. Dit op vlak van regelgeving, oefenbeleid, be
voegde instanties, te volgen procedures en ondersteunende 
middelen en toepassingen. 



 
 

 

 

 

De provinciegouverneur van Antwerpen 

De provinciegouverneur van Antwerpen is naargelang de 
taak die zij uitvoert vertegenwoordiger van de provinciale, 
gewestelijke of federale overheid. Als commissaris van de 
federale regering heeft de gouverneur vooral taken op het 
gebied van ordehandhaving en veiligheid. Binnen noodplan
ning zit zij ter voorbereiding op noodsituaties onder andere 
de provinciale veiligheidscel voor en neemt zij actief deel 
aan oefeningen.Verder staat zij in voor het laten opmaken 
van de provinciale nood- en interventieplannen en moeten 
gemeentelijke nood- en interventieplannen door haar goed
gekeurd worden. 
De gouverneur beslist over het al dan niet afkondigen van 
een provinciale fase en is voorzitter van het coördinatie
comité op provinciaal niveau. 
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Noodplanning als federale taak 
van de provinciegouverneur 

Federale diensten van de gouverneur  
Dienst Noodplanning 

Binnen de provincie Antwerpen is de arrondissements
commissaris van Turnhout belast met de organisatie van de 
noodplanning. De dienst noodplanning (arrondissements
commissariaat van Turnhout) staat in voor het opstellen van 
algemene en bijzondere provinciale nood- en interventie
plannen en ondersteunt de gemeenten in de ontwikkeling 
van hun gemeentelijke noodplanning. 
Het provinciaal oefenbeleid krijgt een prominente plaats in 
het voorbereidingsproces op noodsituaties. 
Ook tijdens reële incidenten wordt er vanuit het arrondisse
mentscommissariaat ondersteuning gegeven, zowel op vlak 
van beleidscoördinatie als logistiek. Een provinciaal crisiscen
trum is volledig uitgerust om in geval van een noodsituatie 
de beleidscoördinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. 

Bedrijfsbezoeken 

Bedrijfsbezoeken door de provinciale dienst noodplan
ning, de desbetreffende gemeenten en disciplines worden 
periodiek georganiseerd. Tijdens deze bezoeken zullen 
onder andere het belang van noodplanning, de interne 
noodplannen en de afstemming ervan op de algemene en 
bijzondere nood- en interventieplannen van de overheid 
besproken worden. Een ander belangrijk aspect van deze 
bezoeken is de kennismaking tussen de bevoegde overheid, 
het bedrijfsmanagement en de bedrijfsverantwoordelijken 
voor hulpverlening bij noodsituaties. Bovendien worden er 
verdere afspraken gemaakt rond het oefenbeleid en wordt 
nagegaan op welke wijze de vaststellingen en conclusies van 
voorgaande oefeningen geïmplementeerd werden. 
Het aanwezig zijn van de verschillende disciplines op deze 
bedrijfsbezoeken is een uitgelezen kans om concrete afspra
ken te maken rond de eerste opvang van de hulpdiensten, 
het aanreiken van actuele (kaart)informatie… 
Ook de Sevesobedrijven worden regelmatig door de over
heidsdiensten uitgenodigd om meer vertrouwd te raken 
met hun organisatie en beschikbare middelen. 



Provinciegouverneur Cathy Berx nodigt Antwerpse industrie uit voor 
kosteloze introductietraining virtueel oefenen 



Voorbereiding op noodsituaties 
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Regelgeving 

Het Koninklijk Besluit betreffende de 
nood- en interventieplannen 

Het Koninklijk Besluit betreffende de nood- en interventie
plannen van 16 februari 2006 schrijft voor dat de verschil
lende overheden op federaal, provinciaal en gemeentelijk 
niveau voorbereid moeten zijn om in het geval van een 
noodsituatie op een gepaste manier te reageren en coör
dineren. Bij het uitbreken van een voor het maatschappe
lijk leven bedreigende gebeurtenis, waarbij de coördinatie 
van de disciplines vereist is om de dreiging weg te nemen 
of schadelijke gevolgen te beperken, spreekt men van een 
noodsituatie. 
In dat geval kan de burgemeester, provinciegouverneur of 
minister van Binnenlandse Zaken een respectievelijk ge
meentelijke, provinciale of federale fase afkondigen. In het 
Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 en de Ministeriële 
Omzendbrief van 26 oktober 2006 worden onder andere 
de terminologie, verschillende instanties, processen en plan
nen met betrekking tot de noodplanning samengebracht, 
beschreven en verduidelijkt. Deze worden hierna verder 
uitgediept. 

Het Samenwerkingsakkoord betreffende 
de preventie van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn 

Op 9 december 1996 werd de Seveso I-richtlijn in zijn ge
heel vervangen door de Seveso II-richtlijn betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij ge
vaarlijke stoffen zijn betrokken. Deze Europese richtlijn werd 
omgezet in het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 
tussen de Federale Staat, het Vlaamse, Waalse en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (wet van 22 mei 2001). Dit akkoord 
heeft als belangrijkste doelstellingen de preventie van zware 
ongevallen en de bescherming van mens en milieu tegen de 
gevolgen van zware ongevallen. Een zwaar ongeval is vol
gens dit Samenwerkingsakkoord een gebeurtenis, zoals een 
zware emissie, brand of explosie die het gevolg is van onge
controleerde ontwikkelingen tijdens de exploitatie van een 
(Seveso-)inrichting, die hetzij onmiddellijk, hetzij na verloop 
van tijd een ernstig gevaar oplevert voor de gezondheid van 
de mens binnen of buiten de inrichting of voor het milieu, 
en waarbij één of meer gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
Om dit soort ongevallen te voorkomen, werden zowel de 
Sevesobedrijven als de overheid een aantal plichten opge
legd. Voor Sevesobedrijven werd op basis van de gevaarlijke 
stoffen die geëxploiteerd worden in het bedrijf een onder
scheid gemaakt tussen hoog- en laagdrempelige instellingen. 
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De eerste worden uiteraard strengere criteria opgelegd om 
de veiligheid in en rond het bedrijf te verzekeren. 

Alle Sevesobedrijven hebben de zorg- en aantoonplicht. Ze 
moeten alles in het werk stellen om ongevallen te voor
komen en moeten deze inspanningen ook ten allen tijde 
kunnen aantonen.Verder moeten ze zich kenbaar maken bij 
de overheid en zijn ze verplicht een intern noodplan op 
te stellen en regelmatig te oefenen. Ten derde moeten ze 
zware ongevallen melden als deze zich voordoen. 
De overheid van zijn kant verplicht er zich met het Samen
werkingsakkoord onder andere toe een coördinerende rol 
tussen Sevesobedrijven op te nemen en informatie over 
Seveso-instellingen ter beschikking te stellen van de be
volking. Andere belangrijke taken van de overheid zijn het 
opstellen van externe noodplannen en het informeren van 
de bevolking, buurlanden en de Europese Commissie met 
betrekking tot Sevesobedrijven. 

Algemene Nood- en Interventieplannen 

Het opstellen van nood- en interventieplannen is onmis
kenbaar één van de belangrijkste elementen binnen nood
planning. Een goede voorbereiding is tijdens een incident 
immers onontbeerlijk en komt zowel de operationele als 
beleidscoördinatie ten goede. 

De gemeentelijke en provinciale algemene nood- en inter
ventieplannen moeten, conform de bepalingen opgenomen 
in het Koninklijk Besluit en de Ministeriële Omzendbrief be
treffende de noodplanning van 2006, de algemene richtlij
nen en nodige informatie bevatten om het beheer van een 
noodsituatie te verzekeren. 

Een ANIP beschrijft de multidisciplinaire samenwerking en 
coördinatie in noodsituaties of dreigende noodsituaties die 
coördinatie op gemeentelijk of provinciaal niveau vereisen. 
Concreet omvat het op zijn minst de algemene inlichtingen 
betreffende de betrokken provincie of gemeente, een ver
wittigings- en communicatieschema, de modaliteiten inzake 
afkondiging en opschaling van de fasen, de organisatie van de 
operationele- en beleidscoördinatie, de organisatie van de 
informatieverstrekking aan de bevolking en het oefenbeleid. 

Het provinciale ANIP vormt het uitgangspunt voor zowel 
gemeentelijke algemene nood- en interventieplannen als 
bijzondere nood- en interventieplannen. 
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Bijzondere Nood- en Interventieplannen 

Aanvullend op de algemene nood- en interventieplannen 
bepaalt de veiligheidscel op basis van een risicoanalyse of er 
voor specifieke risico’s bijzondere nood- en interventieplan
nen opgesteld moeten worden. Hierin worden bijkomende 
informatie over het risico en specifieke richtlijnen in verband 
met de bestrijding en coördinatie ervan opgenomen. 
Naar het Koninklijk Besluit betreffende de noodplanning 
moet in BNIP’s minimaal een beschrijving van het risico en 
de bepaling van een noodplanningszone opgenomen wor
den. Verder zijn ook de bijzondere interventiemiddelen, 
contactgegevens van betrokkenen en verantwoordelijken, 
ongevallenscenario’s met hun interventieprocedures, de 
organisatie van de coördinatie van de operaties, bescher
mingsmaatregelen, de procedures van informeren van 
de hulpdiensten en de bevolking basiselementen van een 
bijzonder nood- en interventieplan. 

Aangezien de provincie Antwerpen het grootste aantal 
Sevesobedrijven telt, is het “Sevesorisico” hier van groot 
belang. Concreet worden in het BNIP Seveso, behalve de 
minimumvereisten voor een bijzonder nood- en interven
tieplan, de algemene gegevens betreffende de betrokken 
inrichting of het betrokken risico opgenomen. Dit houdt 
onder andere de informatie met betrekking tot de hulpmid
delen van de inrichting en een inventaris van de gevaarlijke 
producten of activiteiten in. 

Monodisciplinaire plannen 

Behalve de algemene en bijzondere nood- en interven
tieplannen, worden ook per discipline interventieplannen 
opgesteld. Deze monodisciplinaire plannen hebben be-
trekking op de interventiemodaliteiten van één bepaalde 
discipline en beschrijft de organisatie en werking ervan 
tijdens noodsituaties. Ook voor de monodisciplinaire plan
nen moet afstemming gezocht worden met het ANIP en 
de BNIP’s. 

De meest bekende reeds opgestelde monodisciplinaire 
plannen zijn het medisch interventieplan (MIP) en het 
politioneel interventieplan (PIP). 
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Interne noodplannen 

Het intern noodplan is een document dat op het niveau van 
het bedrijf en/of instelling uitgewerkt moet worden. Het be-
vat een aantal organisatorische maatregelen die intern wor
den genomen in functie van het grootst mogelijke risico. Het 
is erop gericht de schadelijke gevolgen te beperken door 
met eigen middelen en eigen werknemers zo adequaat mo
gelijk te reageren op een interne of externe noodsituatie. 

Om de samenwerking tussen bedrijf en overheid vlotter te 
laten verlopen, dient er afstemming te zijn tussen het interne 
noodplan van de exploitant en het externe noodplan, BNIP, 
van de overheid. 
Concreet betekent dit dat de overheid aan de bedrijven 
een aantal gegevens vraagt die opgenomen moeten wor
den in het BNIP Seveso. Daartoe stelt de overheid via het 
veiligheidsportaal OSR (zie verder) een bedrijvendossier ter 
beschikking. Dit dossier wordt door de overheid zoveel mo
gelijk ingevuld op basis van de gegevens van de veiligheids
rapporten. Achteraf kan dit door het bedrijf zelf worden 
aangevuld. 
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In een eerste deel komt informatie over het bedrijf zelf aan 
bod zoals de namen en contactgegevens van de verant
woordelijken, een overzicht van het aantal personeelsleden, 
de belangrijkste risico’s… 

Het tweede deel beschrijft de interne organisatie van het 
bedrijf in geval van een noodsituatie: of men een bedrijfs
brandweer in dienst heeft, welke medische hulpverlening 
het bedrijf zelf kan bieden... 
Ten derde wordt de link gelegd met de externe hulpver
lening: waar moeten externe hulpdiensten zich aanbieden, 
hoe zijn de bedrijfsverantwoordelijken herkenbaar op het 
terrein… 

Daarnaast vraagt de overheid dat de bedrijven een aantal 
elementen opnemen in hun intern noodplan. Deze zijn: de 
procedure om de bevoegde overheid te verwittigen, een 
vertegenwoordiger van het bedrijf met de nodige beslis
singsbevoegdheid voor het gemeentelijk of provinciaal 
coördinatiecomité en de interventieleider van het bedrijf 
voor de Commandopost-Operaties (CP-Ops). 

Overzichtelijke plannen die de vaste locaties aanduiden, be
paald in overleg en beschreven in het intern noodplan en 
overgenomen in het BNIP, vormen een belangrijk hulpmid
del voor de verschillende hulpdiensten. 

Gemeentelijke en provinciale veiligheidscel 

De gemeentelijke en provinciale nood- en interventieplan
nen worden door hun respectievelijke veiligheidscellen geac
tualiseerd. Deze bestaan uit de burgemeester of gouverneur, 
de ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning en 
de verschillende disciplinehoofden. Behalve het actualiseren 
van nood- en interventieplannen zijn zowel gemeentelijke 
als provinciale veiligheidscellen verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen van een oefenbeleid. De provinciale veiligheids
cel ondersteunt tevens de gemeenten in hun taken met 
betrekking tot noodplanning. 
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Oefeningen 

Om beter voorbereid te zijn op een noodsituatie is een 
belangrijk aspect binnen de noodplanning het uittesten en 
oefenen van de plannen en procedures. 

Uit de huidige regelgeving blijkt dat de wetgever wel 
degelijk belang hecht aan oefenen, zonder dit evenwel 
in detail uit te werken. De dienst noodplanning van de 
provincie Antwerpen onderkent de noodzaak van oefeningen 
op de verschillende niveaus. Hiervoor werd een eigen actief 
oefenbeleid ontwikkeld, waarbij het oefenen gestimuleerd 
en voor iedereen haalbaar gemaakt wordt door begeleiding 
en ondersteuning. De Sevesobedrijven bekleden in dit 
oefenbeleid een prominente plaats. 

Provinciaal oefenbeleid 

Er werd een provinciale oefenstrategie uitgewerkt in overleg 
met de verschillende overheden, bedrijven en disciplines. Dit 
werd verder geconcretiseerd in een oefenbeleidsplan waar 
alle partners zich in konden vinden. 

Bovendien werd een rubriek “oefenen” gelanceerd op het 
veiligheidsplatform “OSR”. Hierin staat: 
n een oefenkalender voor de hele provincie 
n enkele typescenario’s waardoor gemeenten 

kunnen starten met oefenen 
n  een typedraaiboek voor een gemeentelijke en 

provinciale oefening 
n  evaluatieformulieren voor waarnemers en evaluaties 

van gemaakte oefeningen 
n  een rubriek “Verloop en aanpak van een oefening” 

Het arrondissementscommissariaat van Turnhout biedt 
verder ondersteuning aan de hulpdiensten, gemeenten 
en Sevesobedrijven voor wat betreft de opbouw van een 
oefenbeleidsplan. Handig hierbij zijn een aantal praktische 
tips en contacten. 

Naast de evidente voordelen en noodzaak om te oefenen 
is het minstens even belangrijk om via oefeningen mekaar 
beter te leren kennen en samen te leren uit oefeningen. Een 
goed inzicht in elkaars werkzaamheden, mogelijkheden en 
beperkingen is immers fundamenteel voor een brede en 
doeltreffende rampenbestrijding. Lessons learned uit alle na
tionale en internationale noodsituaties hebben geleerd dat 
het voorafgaandelijk bestaan van interpersoonlijke relaties 
en het netwerken tussen hulpverleners een voorwaarde zijn 
voor succes. 
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Tenslotte tracht de dienst noodplanning de betrokkenheid 
van de verschillende actoren te bevorderen door bij een 
oefening zoveel mogelijk waarnemers aan te trekken die 
baat hebben bij de oefening. Zo kunnen bij een oefening 
in een Sevesobedrijf de buurbedrijven worden uitgenodigd, 
evenals de Seveso-inspecteurs van de FOD WASO en de 
buurgemeenten of -provincies. 

Voorbereiding van oefeningen 

Een oefening vergt voorbereiding en kennis van de ingre
diënten die noodzakelijk zijn om te komen tot een logische 
opbouw. Het organiseren van een oefening is teamwerk. De 
keuze van het scenario, de oefen(bege)leiding, de deelne
mers, de oefendoelstellingen en de praktische uitwerking 
zijn allemaal elementen die in een passend geheel moeten 
gegoten worden. 

Het tot stand komen van een oefening in een bedrijf kan 
op verschillende manieren worden aangepakt. Een oefening 
kan door een bedrijf zelf, in samenwerking met de over
heid of door een externe organisatie gemaakt worden. De 
overheid betekent hier een discipline, de gemeentelijke en/ 
of provinciale overheid. 

Na de beslissing om een oefening te houden, is de eerste 
stap in de voorbereiding het bepalen van een plaats en 
datum. Ten tweede moeten de organisatoren bereidwillige 
en geschikte deelnemers en oefenleiders uitzoeken. Deze 
groep van vertegenwoordigers van de verschillende 
overheden,disciplines, het deelnemende bedrijf en eventuele 
andere relevante actoren beslissen dan in overleg met elkaar 
over de globale en specifieke doelstellingen van de oefening. 



19 

   

 
  

 

  
 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

  
  

  
 

 

Deze oefendoelen moeten beantwoorden aan het SMART
principe en dus Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdsgebonden zijn. 

Om een oefening zo realistisch mogelijk te houden, zodat 
het een oefening blijft, en geen “demonstratie” of media
gebeuren wordt, mogen de deelnemers enkel gebruiken 
wat er in realiteit beschikbaar zou zijn aan materieel en man
schappen. Indien men dit niet doet, gaat men immers voorbij 
aan het doel van de oefening: leren uit fouten die tijdens een 
reëel incident ook gemaakt zouden kunnen worden. 
Ook de haalbaarheid van een oefening is belangrijk. Indien 
men niet vertrouwd is met oefenen, wordt aangeraden om 
klein te starten en geleidelijk te groeien naar een grootscha
lige rampoefening. 

Voornoemde aspecten worden samen met het scenario op
genomen in een draaiboek. Dit vormt dan ook de leidraad 
van een oefening. Het bevat bovendien de naam, het begin 
en einde van de oefening, en waar de briefing en debriefing 
plaatsvinden. Ook informatie en praktische afspraken over 
de simulanten, de opstelling van het rampterrein, de bekend
making van de rampoefening, de media en de logistieke mid
delen worden hierin opgenomen. 

In het scenario wordt behalve de codenaam, plaatsbepaling, 
datum, duur, deelnemers en het materieel om de oefen
doelen te kunnen realiseren, ook een tijdslijn opgenomen. 
Deze tijdslijn bevat onder andere de gebeurtenissen, de 
betrokken gevaarlijke producten en een beschrijving van de 
slachtoffers. 
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Soorten oefeningen 

Een oefening kan afhankelijk van de deelnemende partijen 
en doelstellingen een heel verschillende aard vertonen. Een 
oefening kan zowel de hulpverleners, als de operationele als 
beleids- als bedrijfsverantwoordelijken trainen. Ze kunnen 
een mono- of multidisciplinair karakter hebben en kunnen 
tafeloefeningen zijn of een algemene inzet vereisen. 

Veelal beperken oefeningen in bedrijven zich echter 
enkel tot de operationele eenheden, of tot alarmerings- 
en evacuatieoefeningen. Net zoals bestuurders binnen 
de overheid, dient ook het management van het bedrijf 
geoefend te worden. Oefeningen tussen het bestuurlijke 
niveau en het operationele niveau bevorderen de 
coherentie en een efficiënte rampenbestrijding. Het 
management moet minstens vertrouwd zijn met te nemen 
beleidsbeslissingen in het kader van de noodplanning. Binnen 
het bedrijf worden de beslissingen om middelen te voorzien 
om tot een optimale rampenbestrijding te komen immers 
op het niveau van het management genomen. Gerichte 
oefeningen voor management, zoals communicatie- en 
coördinatieoefeningen, komen hiervoor zeker in aanmerking. 

Een andere manier om bedrijven en hulpdiensten opti
maal te laten oefenen, is het “Virtueel Oefenen”. Deze 

vorm van “serious gaming” maakt het mogelijk om via een 
computersysteem incidenten realiteitsgetrouw te simule
ren. Met relatief veel personen kan op korte termijn zowel 
multi- als monodisciplinair worden geoefend. Bedrijven en 
overheid kunnen op een veilige en realistische manier hun 
acties en reacties op incidenten oefenen zonder de interne 
werking te hypothekeren. 

Het project werd door de dienst noodplanning met gelden 
uit het Sevesofonds gefinancierd om de talrijke Seveso
bedrijven in de provincie een tastbare return te geven van 
hun jaarlijkse investering. 

RAMEN EN DEUREN
 
DICHT !
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Evaluatie 

De bedoeling van oefenen is uiteraard dat eruit geleerd 
wordt. Eén van de voornaamste doelstellingen is dan ook 
dat men lessen trekt uit wat men geoefend heeft en dat 
er acties worden genomen voor datgene wat fout gelopen 
is. Na de voorbereiding en uitvoering van de oefening, 
moet dus een evaluatie volgen. Deze evaluaties zullen 
zowel positieve als verbeterpunten bevatten. De dienst 
noodplanning verzamelt en analyseert deze evaluaties 
en neemt initiatieven om globale verbeteringen door te 
voeren. Op die manier kan de organisatie geoptimaliseerd 
worden en kunnen de bestaande noodplannen bijgestuurd 
worden. Bij volgende oefeningen kan hiermee dan rekening 
gehouden worden. 

Het oefenbeleid is geen statisch maar een dynamisch 
proces. Dankzij de leermomenten en de interactie tussen de 
verschillende diensten en mensen, zullen er steeds nieuwe 
ideeën en impulsen ontstaan. 

Voor verdere informatie rond de praktische uitwerking van 
oefeningen, kan men altijd bij het arrondissementscommis
sariaat van Turnhout terecht. 
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Beheer van noodsituaties 
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Centrum van het eenvormig oproepstelsel 

De centra van het eenvormig oproepstelsel zijn 
verantwoordelijk voor het alarmeren en oproepen van de 
hulpdiensten voor interventie, evenals van alle noodzakelijke 
diensten, middelen en personen.Verder zorgen zij ook voor 
de alarmering van de bevoegde overheden en betrokken 
ziekenhuisdiensten. Deze taken worden momenteel 
uitgevoerd door het Hulpcentrum 100 (HC100). Het 
“project 112” voorziet het samengaan van de hulpcentra 
100 en de 101-centrales op provinciaal niveau. Voor de 
provincie Antwerpen zal dit gebeuren in het CICANT 
(Centrum voor Informatie en Communicatie te Antwerpen) 
met als uniek noodnummer 112. 

Disciplines 

De verschillende hulpdiensten zijn de basis van incidentbe
strijding. In het Koninklijk Besluit betreffende de noodplan
ning worden deze hulpdiensten opgedeeld in vijf disciplines: 
Discipline 1 omvat de brandweer, met de directeur 
brandweer (Dir-Bw) als leiding van de hulpverlenings
organisaties. Deze discipline heeft als opdracht: 
n het beheersen van de noodsituatie en het 

uitschakelen van de eraan verbonden risico’s 

n  het opsporen, bevrijden, helpen, redden en in 
veiligheid brengen van personen 

n  het beschermen van goederen 
n  het opsporen, meten en bestrijden van gevaarlijke 

stoffen en het instaan voor de ontsmetting ervan 
n  het redden en evacueren van personen uit de 

rode zone 
n  het opeisen van personen en goederen in functie 

van de uitvoering van hun opdracht 

Civiele bescherming verleent ondersteuning bij de taken van 
de brandweer. 

Discipline 2 zijn de diensten die instaan voor de 
uitvoering van de dringende geneeskundige hulpverlening. 
De medische middelen worden onder het administratief 
gezag van de federaal gezondheidsinspecteur geplaatst. 
De operationele leiding berust bij de directeur medische 
hulpverlening (Dir-Med). Zijn opdrachten zijn: 
n  de oprichting van een medische keten 
n  het toedienen van geneeskundige en psychosociale 

zorgen aan slachtoffers en de bij de noodsituatie 
betrokken personen 

n  het vervoer van de slachtoffers 
n  het nemen van maatregelen ter bescherming 

van de volksgezondheid 
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Discipline 3 betreft de politie van de plaats van het nood
geval en wordt uitgevoerd door de lokale politie en/of 
federale politie aanwezig op een rampterrein. Een directeur 
politie (Dir-Pol) neemt de operationele leiding van de 
opdrachten van bestuurlijke politie. Zijn opdrachten zijn: 
n  het handhaven en/of herstellen van de openbare orde 
n  het vrijhouden van toegangs- en evacuatiewegen 
n  het installeren van perimeters en het verzekeren 

van toegangscontroles 
n  het uitvoeren van de evacuatie van de bevolking 
n  het toezien op de schuilmaatregel 
n  de identificatie van overledenen 
n  het verlenen van bijstand aan het gerechtelijk 

onderzoek 
n  steun bij de slachtofferbejegening en uitvoering van 

de slechtnieuwsmeldingen 

Discipline 4 wordt uitgevoerd door eenheden van 
de civiele bescherming, defensie, technische diensten... 
De leiding van deze discipline berust bij de directeur 
logistiek (Dir-Log)behorende tot de civiele bescherming. 
Hun opdracht betreft de ondersteuning aan de andere 
disciplines met zowel personeel als materieel, met name: 
n specifiek reddings- en hulpverleningsmaterieel 
n  het leveren van technische hulpmiddelen voor de 

communicatie 
n  de bevoorrading in levensmiddelen en drinkwater 

voor de hulpdiensten 
n  het uitvoeren van diverse werken 

Discipline 5 is verantwoordelijk voor de communicatie 
naar en informatie aan de bevolking en media. De directeur 
informatie (Dir-Info) is verantwoordelijk voor de coördinatie 
binnen deze discipline. 

Deze verschillende disciplines moeten in geval van een 
noodsituatie op efficiënte wijze samenwerken om de be
strijding ervan vlotter te laten verlopen. 
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Fasen 

Van zodra een noodsituatie een beleids- en operationele 
coördinatie van de interventies vereist, kan dit gebeuren op 
drie niveaus, fasen genaamd: 
n  de gemeentelijke fase, die betrekking heeft op de 

interventie van de hulpdiensten wanneer de omvang 
van de noodsituatie een beheer ervan door de 
burgemeester vereist. 

n  de provinciale fase die betrekking heeft op de 
interventie van verschillende hulpdiensten wanneer: 
•	 de aan te wenden middelen deze van de gemeente 

overschrijden 
•	 de omvang van de noodsituatie het beheer ervan 

door de gouverneur vereist 
•	 of de directe gevolgen van een noodsituatie het 

grondgebied van de gemeenten overschrijden 
n de federale fase, die betrekking heeft op het beheer 

van een noodsituatie in het geval: 
•	 dat twee of meer provincies betrokken zijn 
•	 dat de aan te wenden middelen deze van de 

provincie overschrijden 
•	 van een bedreiging of de aanwezigheid van een 

groot aantal slachtoffers 

•	 van het plotse voorkomen van of dreigend gevaar 
voor grote invloeden op de omgeving en de 
voedselketen 

•	 van inbreuken op of dreigend gevaar voor de vitale 
belangen van het land en de essentiële 
bevoorrading van de bevolking 

•	 van noodzaak tot inwerkingstelling en coördinatie 
van verschillende ministeriële departementen en 
federale instellingen 

•	 van noodzaak tot een algemene informatie 
van de bevolking 

•	 van een crisis in het domein van de voedsel-
veiligheid, van nucleaire of radiologische ongevallen 
of terrorisme 

Het dient aangestipt dat het uitroepen van een hogere fase 
niet betekent dat het onderliggende niveau ophoudt te be
staan. 

De overheid die bevoegd is voor het afkondigen van een 
fase is ook bevoegd voor de opheffing ervan. 



Operationele coördinatie 

Wanneer verschillende disciplines betrokken zijn bij een 
noodsituatie, vereist dit een minimale coördinatie tussen de 
hulpdiensten die eerst ter plaatse komen. Dit gebeurt onder 
de vorm van een motorkapoverleg tussen de aanwezige 
relevante disciplines. Daarna kan beslist worden over te gaan 
tot een uitgebreider en regelmatig overleg op het niveau 
van de Commandopost Operaties. Aan het hoofd van deze 
CP-Ops staat de Directeur commandopost operaties. 
De Dir-CP-Ops is veelal de brandweerofficier met de 
hoogste graad die aanwezig is op het rampterrein. Verdere 
deelnemers aan de CP-Ops zijn de Dir-Bw, Dir-Med, 
Dir-Pol, Dir-Log en Dir-Info alsook de interventieleider van 
het bedrijf. 

Binnen deze CP-Ops wordt behalve de multidisciplinaire 
operationele coördinatie ook gezorgd voor: 
n  situatierapporten voor de bevoegde overheid, 
n  regelmatige rapportage over de evolutie van de  
 toestand 
n  het geven van advies ten behoeve van de 
 beleidscoördinatie 
n de uitvoering van de beslissingen genomen op 
 beleidsniveau 
n het informeren van het hulpcentrum 100 

In afwachting van de installatie van een coördinatiecomité 
is de CP-Ops tevens verantwoordelijk voor de beleids
coördinatie. 
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Beleidscoördinatie 

Vanaf het moment dat de burgemeester, provinciegouver
neur of minister van Binnenlandse Zaken een fase afkondigt, 
wordt een coördinatiecomité (CC) bijeengeroepen. 
Dit coördinatiecomité wordt voorgezeten door de 
burgemeester, provinciegouverneur of minister van 
Binnenlandse Zaken, afhankelijk van de afgekondigde fase. 
Het opgerichte comité bestaat verder uit de ambtenaar 
noodplanning van de desbetreffende gemeente of provincie, 
een verantwoordelijke van en aangeduid door elke discipline 
en eventueel een vertegenwoordiger van het gemeentelijk 
coördinatiecomité indien een provinciaal coördinatiecomité 
opgericht is. Bij incidenten in Sevesobedrijven, is ook 
een verantwoordelijke van het bedrijf met de nodige 
beslissingsbevoegdheid vereist. Deze personen staan samen 
in voor de beleidsmatige coördinatie van de maatregelen die 
de operationele acties verder moeten ondersteunen.Verder 
zullen zij er ook naar streven zo snel mogelijk de diverse 
maatschappelijke gevolgen van het incident op doeltreffende 
wijze aan te pakken om zo spoedig mogelijk naar de normale 
toestand terug te keren. Het coördinatiecomité komt samen 
in het gemeentelijk, provinciaal of federaal crisiscentrum, 
afhankelijk van de afgekondigde fase. 

Zonering 

Om de veiligheid van alle personen in en rond het 
rampterrein te vrijwaren, werd het interventieterrein 
georganiseerd in drie zones: 
De rode zone, afgebakend door de uitsluitingsperimeter, 
omvat de plaats waar het incident zich voordoet en is toe
gankelijk voor discipline 1, alsook voor experten en andere 
diensten mits akkoord van de Dir-CP-Ops. 
De oranje zone, afgebakend door de isolatieperimeter is de 
verzamelplaats voor de interventiediensten. Deze zone kan 
opengesteld worden voor wie er woont en werkt mits toe-
stemming van de Dir-CP-Ops. 
De gele zone, afgebakend door de ontradingsperimeter, is 
de buitenste zone, waar iedereen die er niet woont of werkt 
buiten gehouden wordt zodat de interventiediensten niet in 
hun werkzaamheden gehinderd worden. 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
 

 




OranjeZone 

Rode Zone 

Gele Zone 

VMP 

P 
CP-OPSO

nt
ra

di
ng

sp
er

im
ete

r 

Is
ol

at
ie

pe
rim

ete
r 

U
its

lu
iti

ng
sp

eri
meter 

Alarmering bevolking 

Bij een noodsituatie waarbij de bevolking betrokken is, moet 
deze verwittigd worden van de eventuele maatregelen die 
ze moet nemen. De provincie Antwerpen heeft hiertoe 
twee hulpmiddelen ontwikkeld: het veiligheidsplatform 
Organisatie Snelle Redding en het CrisisInformatieNetwerk. 
Verder beschikt de provincie Antwerpen over sirenes die 
geïnstalleerd staan in de buurt van Sevesobedrijven met 
een hoog veiligheidsrisico. Hierdoor kunnen omliggende 
bewoners snel geïnformeerd worden van een brand, 
ontploffing of gifwolk als gevolg van een zwaar industrieel 
ongeval. Door een alarmsignaal en gesproken boodschap 
worden buurtbewoners ervan verwittigd dat ze ramen en 
deuren moeten sluiten of moeten evacueren. 

Nazorg 

Nazorg heeft betrekking op alle maatregelen die genomen 
worden om een terugkeer naar de normale dagelijkse 
werking mogelijk te maken. Concreet gaat het bijvoorbeeld 
over verdere psychosociale ondersteuning (PSIP) van 
betrokkenen, milieumaatregelen, het opnieuw in werking 
stellen van de infrastructuur, het beheer van schadeclaims 
en verzekeringen, het blijven verstrekken van informatie… 
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Ondersteuningsmiddelen
 

Over de jaren heen heeft men steeds getracht noodplan
ning en crisisbeheer aan de hand van nieuwe toepassingen 
nog vlotter te laten verlopen. De provincie Antwerpen heeft 
steeds getracht in deze vooruitstrevende projecten een 
voortrekkersrol in te nemen. De meest voorname projec
ten tot nu toe staan hieronder beschreven. 

OSR 

Om de coördinatie van de verschillende disciplines tijdens 
een noodsituatie te vereenvoudigen, werd het elektronisch 
veiligheidsplatform “Organisatie Snelle Redding” of “OSR” 
uitgewerkt. Aan de basis van dit platform ligt een geauto
matiseerde databank met alle actuele gegevens van de 
hulpdiensten en contactpersonen die in geval van een ramp 
ingeschakeld kunnen worden. Het is de verantwoordelijk
heid van iedere geabonneerde dienst en/of bedrijf om deze 
gegevens permanent up-to-date te houden. 
Behalve actuele crisisinformatie bieden ook andere toepas
singen een onmiskenbare meerwaarde tot deze databank. 
Voorbeelden hiervan zijn het logboek waarin alle acties 
tijdens een noodsituatie bijgehouden worden en informa
tie uitgewisseld wordt met alle betrokken actoren en het 
CrisisInformatieNetwerk of CIN. 

CIN/BIN 

Het automatisch gestuurde CrisisInformatieNetwerk van 
de provincie Antwerpen kan in geval van een crisissituatie 
gebruikt worden om hulpdiensten, bevolking en bedrijven 
telefonisch te alarmeren en op de hoogte te brengen van de 
te nemen maatregelen. De alarmering gebeurt door middel 
van een vooraf ingesproken boodschap en op basis van de 
databank OSR. Aan de hand van een bepaald alarmerings
schema afhankelijk van de afgekondigde fase worden de 
verschillende betrokken partijen geselecteerd en gelijktijdig 
opgeroepen. 

http:maatregelen.De
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Nokeos 

Behalve een waaier aan soorten incidenten, zijn binnen 
noodplanning ook grote verschillen te bemerken in de 
expertise van zij die belast zijn met het beheer van nood
situaties. Om dit onderscheid zoveel mogelijk te beperken, 
werd een softwareprogramma ontwikkeld, Nokeos. Dit 
programma biedt een beleidsmatige ondersteuning tijdens 
grootschalige incidenten door een standaardiseren van 
de informatieverstrekking tussen industrie en overheid en 
de mogelijkheid tot procesmatig werken. In navolging van 
het onderzoeksproject werd een project opgestart voor 
de ontwikkeling van een organisatieplan in de haven van 
Antwerpen ten behoeve van bedrijven en overheid. 

Verkeersregelplan 

Om de veiligheid van weggebruikers en werknemers in de 
haven van Antwerpen tijdens incidenten beter te waarborgen 
en verkeersstremmingen te voorkomen op aan-
afvoerroutes voor hulpdiensten, werd het verkeersregelplan 
in het leven geroepen. De acute gevarenzones kunnen van 
op afstand door dynamische verkeersborden en variabele 
signalisatie voor het verkeer afgesloten worden.Tegelijkertijd 
voorziet het systeem in een omleiding zodat de voertuigen 
het wegennet niet blokkeren. 
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Overzicht van de organisatie 
bij een noodsituatie 

Wanneer zich een ongeval voordoet binnen uw Sevesobedrijf 
dat gevolgen heeft voor de omgeving, bent u wettelijk 
verplicht dit te melden. Volgens de verwittigingsprocedure, 
opgenomen in uw intern noodplan, zal u onder andere het 
hulpcentrum 100 en het crisiscentrum van de regering in 
kennis stellen. 

Het HC100 stuurt de eerste hulpmiddelen naar het 
bedrijf en informeert ook het Centrum voor Informatie en 
Communicatie. Het CIC zal dan de nodige politie ter plaatse 
sturen. 

Na een eerste verkenning zullen de verschillende disciplines 
met elkaar overleggen over de te nemen maatregelen. Bij 
een ernstig ongeval zal dit motorkapoverleg in een meer 
structurele vorm worden verdergezet op het niveau van de 
Commandopost-operaties.Onder leiding van de Dir-CP-Ops 
zullen de vijf disciplines dan samen met de interventieleider 
van het bedrijf over de operationele maatregelen beslissen. 
Vanuit de CP-Ops worden de verschillende disciplines door 
hun respectievelijke directeurs aangestuurd. 

Discipline 1 staat in voor de incidentbestrijding en de 
evacuatie van eventuele slachtoffers uit de rode zone naar 
de oranje zone. 

Discipline 2 staat in voor de medische, sanitaire en 
psychosociale hulpverlening en kan een Vooruitgeschoven 
Medische Post (VMP) inrichten om deze slachtoffers op te 
vangen in de oranje zone. Dit kan zowel binnen als buiten 
het bedrijfsterrein. Na de triage, rekening houdend met de 
ernst van hun verwondingen, worden de slachtoffers hier 
gestabiliseerd en vervolgens naar de ziekenhuizen vervoerd. 
Niet-gewonden worden in het opvangcentrum opgevangen. 

Behalve de identificatie van overledenen is discipline 3 
verantwoordelijk voor het afbakenen van de verschillende 
perimeters en het vrijhouden van het interventieterrein en 
de toegangs- en evacuatiewegen zodat de andere disciplines 
ongestoord kunnen werken. Op de grens van de oranje en 
gele zone zal de politie hiertoe een punt “in-out” instellen, 
waar overbodig verkeer en personen buitengehouden 
worden. Voorbij dit punt worden enkel hulpdiensten 
toegelaten en anderen die toelating hebben van de Dir-CP-
Ops. Om het verkeer om te leiden kan ze in de haven van 
Antwerpen beroep doen op het verkeersregelplan. Ook de 
organisatie van een eventuele evacuatie van de bevolking 
valt onder de bevoegdheid van de politiediensten. 

Discipline 4 zorgt voor de logistieke ondersteuning. Deze 
discipline kan eveneens personeel, infrastructuur en 
bijkomend technisch materiaal ter beschikking stellen van de 
andere disciplines. 
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Eén van de opdrachten van de discipline 5 is het verwittigen 
van de betrokken bevolking. Dit gebeurt via alle mogelijke 
kanalen, wat het doorgeven van eventuele beschermings
maatregelen of het uitvoeren van een evacuatie kan 
vergemakkelijken. De bevolking kan hierover op verschillen
de manieren worden geïnformeerd: sirenes, CIN, media… 
Bovendien zorgt de discipline 5 voor de opvang van pers, 
zowel op het terrein als daarbuiten. 

In functie van het ongeval zal de Dir-CP-Ops aan de 
burgemeester voorstellen om de gemeentelijke fase af te 
kondigen. Indien de burgemeester van oordeel is dat de 
lokale middelen ontoereikend zijn, of wanneer meerdere 
gemeenten betrokken zijn, kan hij aan de gouverneur 
voorstellen om over te gaan naar de provinciale fase. 
Los van het crisiscentrum van het bedrijf,wordt afhankelijk van 
de afgekondigde fase, de beleidscoördinatie georganiseerd 
op het niveau van het gemeentelijk of provinciaal 
coördinatiecomité. Dit CC komt bijeen op de locatie 
die ze op voorhand in haar ANIP heeft gedefinieerd als 
crisiscentrum. Er wordt verwacht dat een verantwoordelijke 
van het bedrijf zal deelnemen aan de beleidscoördinatie. 

Wanneer de situatie terug onder controle is, kan in functie 
van de opvolging van de nazorg, de fase worden afgeschaald 
of opgeheven. 

Leidraad Sevesobedrijven: 

Vóór het incident: 
n  Opstellen van een intern noodplan 
n  Afstemmen van het intern noodplan op 

externe noodplannen 
n  Invullen en up-to-date houden van het bedrijfsdossier 

op OSR 

Tijdens het incident: 
n  Verwittigen overheid 

(HC100 – Crisiscentrum van de Regering) 
n  Opvang hulpdiensten 
n  Begeleiden hulpdiensten naar het interventieterrein 
n  Informatie verstrekken over betrokken installaties, 

producten en werknemers 
n  Meedelen van contactnummer voor de overheid 

(informatieverstrekking) 
n  Afvaardigen van een interventieleider van het 

bedrijf voor de CP-Ops 
n  Afvaardigen van een vertegenwoordiger van het 

bedrijf met de nodige beslissingsbevoegdheden 
voor het CC-GEM of CC-PROV 

n  Afstemmen communicatie van het bedrijf met de 
discipline 5 van de bevoegde overheid 

Na het incident: 
n  Nazorg 
n  Deelname aan evaluatievergaderingen 
n  Bijsturen van interne noodplannen en/of procedures 



Federale diensten van de gouverneur van de provincie Antwerpen 
Arrondissementscommissariaat van Turnhout - Dienst noodplanning 
Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen 
info@acturnhout.provant.be 
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