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Hoofdstuk 14: Binnenlandse Zaken 
 
14.1 Crisisbeleid 
 
Betrokken dienst: 
 

FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie van het Crisiscentrum 
 

Juridische basis: 
 

• Wet van 31 december 1963 inzake burgerlijke bescherming; 
• Koninklijk  Besluit  van  31  januari  2003  tot  vaststelling  van  het  noodplan  voor 

de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal 
niveau vereisen;  

• Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood‐ en interventieplannen. 

 
Onder  noodsituatie  verstaat  men  “Elke  gebeurtenis  die  schadelijke  gevolgen  voor 
het maatschappelijk  leven  veroorzaakt of  veroorzaken  kan,  zoals  een  ernstige  verstoring  van 
de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van 
personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de coördinatie van 
de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken” 
(koninklijk besluit van 16 februari 2006 inzake nood‐ en interventieplannen). 
 
Ter  bescherming  van  mens  en  milieu  in  geval  van  een  noodsituatie  zijn  er  noodplannen 
opgemaakt,  en  dit  op  het  niveau  van  de  burgemeester,  de  gouverneur  en  de minister  van 
Binnenlandse  Zaken,  in  overeenstemming met  de  wet  van  31  december  1963  betreffende 
de civiele  bescherming.  Een  nood‐  en  interventieplan  is  een  beheersinstrument  waarmee 
men snel een beroep kan doen op de beschikbare hulpmiddelen, en waarmee een optimale 
coördinatie van deze hulpmiddelen in noodsituaties kan worden uitgevoerd. 
 
De noodsituatie kan naargelang de omstandigheden beheerd worden door de burgemeester 
(gemeentelijke  fase),  door  de  gouverneur  (provinciale  fase)  of  door  de  minister  van 
Binnenlandse Zaken. 
 
De  burgemeesters  en  gouverneurs  hebben  de  opdracht  om  een  algemeen  nood‐  en 
interventieplan (ANIP) op  te maken. Voor een betere voorbereiding kunnen deze algemene 
plannen worden aangevuld met kenmerkende delen die worden opgenomen in de specifieke 
nood‐  en  interventieplannen  (ANIP),  voor  risico’s waarbij men  rekening moet  houden met 
bijzondere  kenmerken.  De  ANIP’s  zijn  verplicht  voor  kerninstallaties, 
Seveso‐hogedrempelbedrijven,  vormen  van  ingeperkt  gebruik  van  genetisch  gemodifieerde 
micro‐organismen  of  nog  voor  installaties  voor  het  beheer  van  afval  van 
de winningsindustrieën. De minister van Binnenlandse zaken is belast met het uitwerken van 
nationale noodplannen. 
 
Iedere  noodsituatie  wordt  bestreden  met  interventiediensten.  Hun  opdrachten  zijn 
onderverdeeld in vijf disciplines en elk van hen maakt een monodisciplinair interventieplan 
op.  Een  discipline  is  “een  functioneel  geheel  van  opdrachten  die  door  verschillende 
tussenkomende diensten worden uitgevoerd”. De 5 disciplines zijn de hulpverleningsoperaties 
(discipline 1), de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (discipline 2), de politie 
van  de  plaats  van  de  noodsituatie  (discipline  3),  de  logistieke  steun  (discipline  4)  en 
de informatie (discipline 5). 
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Bij  het  afkondigen  van  een  gemeentelijk  of  provinciaal  nood‐  en  interventieplan,  brengt 
de bevoegde  administratieve  autoriteit  een  Coördinatiecomité  bijeen,  waar  de  strategische 
coördinatie wordt  uitgevoerd.  De  operationele  coördinatie  vindt  plaats  op  de  operationele 
commandopost (CP‐Ops). 
 
In  de  federale  fase  vindt  de  strategische  coördinatie  plaats  bij  het  Coördinatie‐  en 
crisiscentrum van de Regering (CGCCR) die de verschillende cellen samenbrengt (beheerscel, 
evaluatiecel,  informatiecel).  De  operationele  coördinatie  blijft  op  het  terrein  van 
de interventiediensten. 
 
Tijdens  de  referentieperiode  van  dit  verslag,  is  er  slechts  één maal  een  nationaal  nucleair 
urgentieplan  afgekondigd  (koninklijk  besluit  van  17  oktober  2003  tot  vaststelling  van 
het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied) op 28 augustus 2008 
ingevolge  een  incident  in  het  Institut  des  Radioéléments  (IRE)  te  Fleurus  (provincie 
Henegouwen). 
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14.2 SEVESO risico’s verbonden aan zware industriële ongevallen 
 
Betrokken diensten: 
 

FOD  Werkgelegenheid,  Arbeid  en  Sociaal  Overleg,  Afdeling  van  het  toezicht  op 
de chemische risico’s 
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en veiligheid 

 

Juridische basis: 
 

• Samenwerkingsakkoord  van  21  juni  1999  tussen  de  Federale  Staat,  het  Vlaams 
Gewest,  het  Waals  Gewest  en  het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  betreffende 
de beheersing van de gevaren van  zware ongevallen waarbij  gevaarlijke  stoffen zijn 
betrokken, gewijzigd bij het samenwerkingakkoord van 1 juni 2006; 

• Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming; 
• Koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood‐ en interventieplannen. 

 
Definitie van het beleid 
 
Bijzondere  nood‐  en  interventieplannen  (BNIP)  opstellen  voor  de  Seveso‐
hogedrempelbedrijven; de doelstellingen zijn:  

‐ preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen; 
‐ de  gevolgen  van  een  zwaar  ongeval  met  gevaarlijke  stoffen  in  een  Seveso‐

hogedrempelbedrijf beperken voor mens en milieu. 
 
De BNIP’s dienen te worden opgesteld om: 

‐ incidenten  te  bedwingen  en  te  beheersen,  de  effecten  ervan  tot  een  minimum 
te herleiden en de schade aan mens, milieu en goederen te beperken; 

‐ maatregelen  ten  uitvoer  te  leggen  voor  de  bescherming  van mens  en  milieu  tegen 
de gevolgen van zware ongevallen; 

‐ aan de bevolking en aan de diensten of autoriteiten in het gebied in kwestie relevante 
informatie te verstrekken; 

‐ na een zwaar ongeval voor herstel en schoonmaak van het milieu te zorgen. 
 
Uitvoering en behaalde resultaten 
 
De BNIP’S van de hogedrempelbedrijven werden gefinaliseerd in de eerste helft van 2010 en 
zullen  de  nodige  informatie  bevatten  die moet  toelaten  om  te  voldoen  aan  de  strategische 
doelstellingen zoals hierboven bepaald. 
 
De bevolking die door de gevolgen van een zwaar ongeval kan getroffen worden, zal worden 
geïnformeerd over de maatregelen die in het betreffende BNIP zijn opgenomen. 
 
De  minister  van  Binnenlandse  Zaken  dient  de  door  de  provinciale  veiligheidscellen 
opgestelde  BNIP’s  goed  te  keuren.  Aldus  wordt  geverifieerd  of  alle  vermelde  strategische 
(milieu)doelstellingen in het BNIP zijn opgenomen. 
 
De  verificatie  van  de  BNIP’s  gebeurt  op  basis  van  een  intern  vastgelegde  methodologie, 
gestoeld op wettelijke en andere criteria. 
 
De BNIP’s dienen om de drie jaar te worden uitgetest en zo nodig herzien en bijgewerkt. 
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De informatie aan de bevolking dient om de drie jaar opnieuw bekeken en zo nodig herhaald 
en bijgewerkt. De informatie dient sowieso met tussenpozen van maximaal vijf jaar herhaald. 
 
De  exploitanten  van  een  hogedrempelbedrijf  dienen  de  bevoegde  overheidsdiensten 
te verwittigen wanneer er zich een zwaar ongeval in zijn bedrijf voordoet. 
 
Het  lokale,  provinciale  of  federale  niveau  activeert  het  betrokken  BNIP  wanneer  er  zich 
een zwaar ongeval in een hogedrempelbedrijf voordoet. 
 
De informatie voortvloeiende uit de interventieverslagen van de betrokken hulpdiensten. 
 
Evaluatie van het beleid 
 
Het actieplan is nog in uitvoering. Een concrete evaluatie is dus nog niet aan de orde. 
 
 




