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Principes van de noodplanning
KB 31-03-2003, KB 16-02-2006

De Minister van 

Binnenlandse Zaken
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De burgemeester

Federaal 

coördinatiecomité

Provinciaal 

coördinatiecomité

Gemeentelijk 

coördinatiecomité

Gemeentelijk noodplan

Gemeentelijke fase

Federaal noodplan

Federale fase

Provinciaal noodplan

Provinciale fase



Basis voor de actualisering

1. Conclusies van oefeningen

2. Resultaten van verbeterprojecten (WG Intervenanten, 

NIZ…)

3. Reële situaties (IRE 2008, Fukushima 2011)

4. “Nationale” adviezen: Wetenschappelijke Raad FANC, 

Hoge Gezondheidsraad, Greenpeace…

5. Internationale adviezen/richtlijnen: HERCA-WENRA, 

Basic Safety Standards (EU), GSR 7 (IAEA)

6. WG actualisering plan: WG lokale overheden, WG 

federale departementen – gefedereerde 

overheden/regionale crisiscentra…
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Fasen van een noodsituatie
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Phase post-

accidentelle



Nazorgfase



Geactualiseerd noodplan: inhoudstabel
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Hfdst. I: Inleiding – toepassingsveld



Toepassingsveld (1)

Ongevallen in de Belgische nucleaire installaties van Klasse I in 
uitbating: KC Doel et KC Tihange, SCK-CEN, IRE, Belgoprocess, 
JRC-Geel 

Ongevallen in aangrenzende nucleaire installaties < 100 km : CN 
Chooz, CN Gravelines, CN Cattenom, CN Borssele, etc.

Radiologische noodsituaties betreffende ruimtetuigen, militaire tuigen 
of installaties

Radiologische noodsituaties  transport nucleaire brandstoffen –
radioactief afval voortkomend uit recyclage gebruikte brandstoffen

Radiologische noodsituaties verbonden aan terrorisme  - kwaadwillige 
acties



Toepassingsveld (2)

Andere radiologische noodsituaties

 Beheer/coördinatie op provinciaal of gemeentelijk

niveau

 Mogelijkheid inroepen federaal crisisbeheer of federale

ondersteuning:

- wetenschappelijk/technisch

- logistiek

- communicatie

- metingen

- ……….
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Hfdst. II: Noodfase



Harmonisering melding van gebeurtenissen 

door uitbater (pro memorie)

(Onmiddellijke) melding significante gebeurtenissen – geen 

activering noodplan:

Bestemmelingen:

- Hulpcentrum 100/112: informatie - interventie op de site

- Bevoegde brandweerdienst: interventie op de site

- FANC/Bel-V: verificatie

- Crisiscentrum: informatie

- Gouverneur-Burgemeester of vertegenwoordiger: informatie
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Harmonisering notificatie gebeurtenissen 

door de uitbater

Notificatie significante gebeurtenissen – activering 

noodplan:

 Bestemmelingen:

- Hulpcentrum 100/112: start operationeel alarmering schema

- Bevoegde brandweerdienst: interventie op de site

- Crisiscentrum: alarmering-mobilisering crisiscellen

- Burgemeester/gouverneur of vertegenwoordiger
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Classificatie noodsituaties – harmonisering 

met classificatie IAEA

 Alert: cf. melding significante gebeurtenissen – geen activering 

noodplan

 Facility emergency: (N1)

 activering nucleair noodplan (uit voorzorg/anticipatie)

 enkel acties op de site

 geen beschermingsmaatregelen verwacht buiten de site

 Site area emergency: (N1, N2)

 activering nucleair noodplan

 schuilen (uit voorzorg) in cirkelvormig deel sleutelgat (cf. indeling 

NIZ)

- mogelijks maatregelen voedselketen buiten cirkelvormig deel 

sleutelgat
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Classificatie noodsituaties – harmonisering 

met classificatie IAEA (2)

 General emergency: (N2,N3)

 activering nucleair noodplan

 schuilen (uit voorzorg) in cirkelvormig deel sleutelgat (cf. indeling 

NIZ)

 waarschijnlijk maatregelen  bevolking/voedselketen buiten 

cirkelvormig deel sleutelgat 

 General emergency reflex mode (NR)

 onmiddellijk beschermingsmaatregelen bevolking in cirkelvormig 

deel sleutelgat en reflexzone (cf. indeling NIZ)

 alarmering, schuilen, opvolging berichtgeving

 In afwachting samenkomst crisiscellen federaal en lokaal
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Alarmering en mobilisering van de 

structuren

Ongeacht het notificatieniveau:

 Onmiddellijke alarmering en mobilisering

 federale crisiscellen

 provinciale (en desgevallend gemeentelijke) coördinatiecentra

binnen de noodplanningszone. 

 Alarmering andere gouverneurs, verantwoordelijken federale 

departementale crisiscellen, gefedereerde overheden/regionale 

crisiscentra door Crisiscentrum.

In functie noodzaak:  in stand-by of mobilisering van de comités en 

cellen.

 Alarmering buurlanden en internationale instanties (EU, IAEA)
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Organisatie van het crisisbeheer

 Principe van geïntegreerd crisisbeheer: samenwerking op en tussen 

≠ bestuurlijke niveaus

 M.b.t. 4 (cyclische) processen:

 Beeldvorming

 Voorbereiden beslissingen maatregelen

 Afkondigen maatregelen

 Uitvoering maatregelen

 Rekening houdende met diverse aspecten

 Radiologisch-technisch

 Operationeel

 Socio-economisch

 Communicatie

 Internationale context
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Organisatie op federaal niveau

 Onderscheid federale coördinatie – federaal beleid

o Coördinatie → Coördinatiecomité: gecentraliseerde aansturende 

deskundigenomgeving: beeldvorming, voorbereiding beslissingen, 

opvolging beslissingen.

o Beleid → Beleidcel: afkondigen beslissingen maatregelen 

(bevoegde ministers).

 Coördinatiecomité: Voorzitter Crisiscentrum, federale 

vertegenwoordigers operationele disciplines, FANC, FAVV, FOD 

Volksgezondheid, discipline 5, andere federale departementen, LO 

betrokken provincies, regionale crisiscentra, buitenlandse 

correspondenten……

 Interactie met: federale crisiscellen (evaluatiecel/meetcel, 

informatiecel), beleidcel,  provinciale coördinatiecomités, gefedereerde 

overheden/regionale crisiscentra, departementale crisiscentra, 

homologe structuren buurlanden…..
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Noodfase: Radiologisch-technische 

aspecten

Diverse aspecten

Radiologisch-technisch

Operationeel

Socio-economisch

Communicatie

Internationale context

Technische situatie en evolutie on site, 

maatregelen on site, adviezen 

beschermingsmaatregelen off site 

(verwachte/effectieve radiologisch 

impact)…
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Evaluatiecel Meetcel

Interactie met 

buitenlandse 

homologe 

structuren

Uitbater

Via PC-Ops: 

metingen 

brandweer

bescherming 

personeel

Federaal 

coördinatiecomité: 

permanente 

vertegenwoordiger

FANC



Alarmeren en informeren bevolking

Diverse aspecten

Radiologisch-technisch

Operationeel

Socio-economisch

Communicatie

Internationale context

Alarmeren bevolking, perceptie situatie 

door bevolking/media, timing 

berichtgeving…….

Federale 

informatiecel

Buitenlandse 

homologe 

structuren

D5 gouverneur/

burgemeester

Uitbater

Federale departementen 

en gefedereerde 

overheden: informatie 

voor specifieke sectoren
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Federaal 

coördinatiecomité: 

vertegenwoordiger 

infocel



Socio-economische aspecten (1)

Diverse aspecten

Radiologisch-technisch

Operationeel

Socio-economisch

Communicatie

Internationale context

Sectoren: volksgezondheid, 

voedselveiligheid, drinkwater, mobiliteit, 

economie-energie, risicovolle industriële 

installaties, gevangenissen, scholen, 

ziekenhuizen……..
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Federale 

departementen–

departementale 

crisiscellen

Gefedereerde 

overheden –

regionale 

crisiscentra

Binnen de interventiezone: 

opvolging socio-

economische gevolgen 

door lokale 

coördinatiecomités

Federaal 

coördinatiecomité



Socio-economische aspecten (2)

 Ondersteunende rol van federale departementen en 

gefedereerde overheden aan lokale overheden

 Voorafgaande socio-economische kwetsbaarheidsanalyses

op niveau van federale departementen en gefedereerde 

overheden : impact op niveau betrokken sectoren van een 

nucleaire noodsituatie en van de mogelijke 

beschermingsmaatregelen

.

 Samenwerking federale departementen en gefedereerde 

overheden binnen zelfde competentiedomein (bv. mobiliteit, 

volksgezondheid…)

 Relevante socio-economische factoren binnen 

noodplanningszone in BNIP. 21



Strategisch beheer van de situatie op lokaal 

niveau

Gouverneurs (provinciaal coördinatiecomité) i.s.m. burgemeesters

(gemeentelijk coördinatiecomité). Desgevallend geïntegreerd 

provinciaal coördinatiecomité

Strategische beslissingen:

 Uitvoering federaal genomen beslissingen

 In functie van de lokale situatie

Specifieke bepalingen:

 Site area emergency, general emergency: schuilen in cirkelvormig 

deel sleutelgat (voorzorg)

 Bij general emergency reflex mode: schuilen reflexzone

 Nood aan maatregelen in afwachting federale beslissingen → mogelijk 

mits voorafgaandelijk contact federaal coördinatiecomité

 Nood aan bijsturing federale maatregelen → mogelijk mits 

voorafgaandelijk contact federaal coördinatiecomité
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Strategisch beheer van de situatie op lokaal 

niveau (2)

Voorbereiding:

 Binnen noodplanningszone: Bijzonder Nood- en 

interventieplan gouverneur, desgevallend burgemeester(s)

 Noodplanningszone over meerdere provincies: Bijzonder 

Zonaal Nood- en Interventieplan

 Buiten Noodplanningszone (andere gouverneurs): Bijlage aan 

Algemeen Nood- en Interventieplan: ondersteuning aan 

crisisbeheer m.b.t. andere provincies, uitbreiding interventiezone voor 

maatregelen tot op het grondgebied
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Acute fase: Operationele aspecten

Diverse aspecten

Radiologisch-technisch

Operationeel

Socio-economisch

Communicatie

Internationale context

Haalbaarheid vooropgestelde 

maatregelen, stand van zaken 

maatregelen in uitvoering, inzet van 

interventiepersoneel, inzet van federale 

middelen, nood aan bijkomende 

middelen via opeising, internationale 

bijstand.

Federaal 

coördinatiecomité

/Beleidcel

Provinciaal 

coördinatiecomité

CP-OpsInternationale 

bijstandsstructuren: 

buurlanden, EU, IAEA
Monodisciplinaire 

structuren 24

Buitenlandse 

homologe 

structuren



Operationele coördinatie op lokaal niveau

CP-Ops: operationele coördinatie

 On site: tussenkomst interventiediensten op de site

 Off site: beschermingsmaatregelen op het terrein.

 Subantennes: bijzondere luiken zoals opvang- en 

decontaminatiecentrum

Interactie andere operationele structuren: meetcel, logistieke 

ondersteuning exploitant, operationele structuren 

internationale bijstand
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Operationele coördinatie op lokaal niveau (2)

CP-Ops: operationele coördinatie

 Aandacht functie “adviseur bescherming intervenanten”

 Algemene informatie radiologisch risico: via coördinatiecomités 

naar CP Ops

 Kanalen duiding specifieke informatie: evaluatiecel, interne 

crisiscel FANC, uitbater……..

 Organisatie registratie uitlezing dosismeters
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Internationale context

Diverse aspecten

Radiologisch-technisch

Operationeel

Socio-economisch

Communicatie

Internationale context

Informatieverstrekking buurlanden-

internationale instanties, afstemmen 

beschermingsmaatregelen, activering 

internationale 

bijstandsmechanismen…….

• Homologe structuren België ↔ Buurlanden: alarmering 

federaal-lokaal, radiologisch-technische evaluatie, afstemmen 

maatregelen, informatie bevolking, strategische en 

operationele coördinatie lokaal,..

• Informatie-uitwisseling IAEA, EU

• Internationale bijstand: concept Host Nation Support
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Hfdst. III: Overgangsfase



Overgangsfase – einde noodsituatie

Situatie technisch onder controle – geen verdere belangrijke lozingen 

verwacht

 Oprichting van een coördinatiestructuur nazorg fase

 Uitwerking:

• gedetailleerde cartografie neerslag en besmettingen

• parallel: evaluatie radiologisch blootstellingsrisico

• dosimetrische en medische opvolging bevolking-intervenanten

• strategie acties rehabilitatie 

• strategie beheer van radioactief afval

• radiologisch toezichtprogramma

• communicatiestrategie

• ……

 Einde noodsituatie: criteria
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Hfdst. IV: Nazorg fase



Nazorg fase

Na officiële afkondiging einde noodsituatie (Beleidcel)

 Onderscheid noodsituaties met of zonder significante en duurzame 

besmetting omgeving

 Progressieve rehabilitatie van besmette gebieden

 Lange duur beheer van radioactief afval

 Bevolking: medische en psychologische opvolging, dosimetrie, 

epidemiologische opvolging, financiële ondersteuning en vergoeding…..

 …
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Hfdst. V: Voorbereiding



Voorbereiding nucleaire en radiologische 

noodsituaties – 4 stappen

1. Het nationaal noodplan: kaderplan - leidende

principes

2. Aanvullende procedures en plannen op 

niveau betrokken actoren

3. Informatieverstrekking en opleiding:

 bevolking

 betrokken actoren

4. Noodplanoefeningen

33



Voorbereiding nucleaire en radiologische 

noodsituaties – verantwoordelijkheid

1. « Individuele »: engagement van iedere betrokken 

overheid, instantie, dienst voor zijn eigen dienst/personeel

2. « Collectieve »: instanties « coördinator » : Crisiscentrum, 

FANC, gouverneurs, verantwoordelijken federale 

departementen, verantwoordelijken gefedereerde 

overheden/regionale crisiscentra, verantwoordelijken 

operationele discplines terrein..

 verzekeren nodige ontwikkelingen

 coherentie van de ontwikkelingen
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Nazorg fase

 Strategisch document: algemene voorbereiding

organisatorische en strategische acties verbonden aan deze

fase.

 Multidisciplinaire taskforce, voorzitterschap te bepalen

door federale regering

 Ad hoc comités voor specifieke problematieken
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Hfdst. VI: Beschermingsacties
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“Cataloog” beschermingsacties

Acties voedselketen

Schuilen

Inname stabiele jodiumtabletten

Evacuatie

Controle besmetting en ontsmetting

Interventiepersoneel

→ toepassing in functie van de fases van een noodsituatie 

http://www.avn.be/


“Cataloog” beschermingsacties (2)

Per beschermingsactie:

o Doel

o Toepassingsgebied

o Voorafgaande voorbereiding

o Voorbereiding op het ogenblik zelf (voor zover de situatie het 

toelaat)

o Richtwaarden

o Uitvoering

o Duur

o Geassocieerde acties

o Opheffing/aanpassing
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Hfdst. VII: Zonering



Zonering (1)

 Noodplanningszones: gedetailleerde voorbereiding 

beschermingsacties in nabije omgeving installaties

Adviezen schuilzone: conform zones predistributie KI: 20 km

 Uibreiding”zones”: strategische aanpak voor uitbreiding 

schuilen en inname jodium tot 100 km, evacuatie tot 20 km:

 Ongeacht notificatieniveau: alarmering alle gouverneurs

 ANIP’s

 Adviezen noodplanningszone schuilen 20 km: anticipatie evacuatie

 Adviezen voor predistributie KI kinderen/zwangere vrouwen ganse 

land (niemand wordt evenwel uitgesloten)

 Indeling zones blokken: buiten noodplanningszone: (deel)gemeenten  

40



Zonering (2)

 Interventiezone: zone waarbinnen maatregelen effectief van 

toepassing zijn

Leidende principes verdeling noodplanningszones/interventiezones in 

« blokken »
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Buiten noodplanningszone: 

blok = (deel)gemeente



Permanentie 24u/24:                              T +32 2 506 47 11

www.crisiscentrum.be

CrisiscenterBE

Anticiperen om beter te beheren
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