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In dit document wordt verslag uitgebracht over de activiteiten  
geleid door de Hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie,  
sinds ze op 26 juli 2021 in functie is getreden, en tot oktober 2022.
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Inleiding

INLEIDING

Naar	aanleiding	van	de	aanbevelingen	die	het	Brussels	Parlement	op	5	maart	
jongstleden	 bij	 afloop	 van	 de	 werkzaamheden	 van	 de	 COVID-Commissie	
heeft goedgekeurd, legt de Hoge ambtenaar aan het Parlement op eigen 
initiatief een jaarlijks activiteitenverslag voor. 

Ter herinnering, aanbeveling nr.	 3	 van	 Deel	 1	 “veiligheid,	 coördinatie	 en	
plaatselijke besturen” suggereert om een jaarverslag van de Hoge ambte-
naar bedoeld bij artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en van de civiele bescher-
ming te bezorgen aan het Parlement, met betrekking tot de evolutie van de 
civiele veiligheid en de uitwerking van de noodplannen; dat verslag zal in de 
bevoegde commissie voorgesteld worden. 

Dit verslag kadert in de bovengenoemde aanbeveling en geeft een overzicht 
van de verschillende acties die de Hoge ambtenaar en haar diensten hebben 
ondernomen	sinds	zij	in	functie	is	getreden	op	26	juli	2021.	

Het document presenteert eerst het institutionele kader waarin de opdrach-
ten van de Hoge ambtenaar passen. Vervolgens worden de structuren van 
de verschillende overlegorganen waaraan de Hoge ambtenaar deelneemt, 
opgesomd. 

Daarna wordt de organisatie van de diensten van Brussel Preventie &  
Veiligheid (hierna safe.brussels) ter ondersteuning van de Hoge ambtenaar 
gepreciseerd, alvorens de verschillende wettelijke verplichtingen op het  
gebied van noodplanning en de door de dienst Crisis Management van  
safe.brussels in dit verband ondernomen acties nader te omschrijven. 

Bijzondere nadruk wordt gelegd op het beheer van de crisissen waarmee 
de diensten van safe.brussels ter ondersteuning van de Hoge ambtenaar 
de jongste maanden te maken hebben gehad. Aansluitend op de verschil-
lende crisissen en georganiseerde oefeningen, hebben de bovengenoemde 
diensten de crisisbeheerprocessen geprofessionaliseerd. Deze worden in dit 
verslag nader toegelicht. 

Een hoofdstuk van dit verslag is ook gewijd aan de opvolging van de parle-
mentaire aanbevelingen, waaraan sinds het in functie treden van de Hoge 
ambtenaar bijzondere aandacht is besteed.

Ten slotte worden in dit document de andere kerntaken van deze laatste be-
handeld, namelijk de wapenwetgevings- en protocolgebonden opdrachten. 
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1.

1. INSTITUTIONEEL KADER

Institutioneel  
kader

Als gevolg van de Zesde Staatshervorming heeft 
de bijzondere wetgever een tweeledig systeem 
ingevoerd voor de verdeling van de bevoegd- 
heden die voorheen werden uitgeoefend door de 
Gouverneur van het administratief arrondisse-
ment Brussel-Hoofdstad (functie die sindsdien 
is afgeschaft), door deze bevoegdheden hoofd- 
zakelijk toe te vertrouwen aan de Minister- 
President en gedeeltelijk aan de Hoge ambtenaar. 
Diezelfde hervorming heeft het ook mogelijk ge-
maakt verschillende verantwoordelijkheden op 
het gebied van veiligheid toe te vertrouwen aan 
de Brusselse Agglomeratie. Zo werd safe.brussels 
opgericht om de uitvoering van deze nieuwe op-
drachten te ondersteunen en te coördineren.

Op	 17	 juni	 2022	 heeft	 het	 Brussels	 Parlement	
in plenaire zitting het ontwerp van ordonnantie 
goedgekeurd waarbij de leidend ambtenaar van 
safe.brussels wordt belast met de taken van een 
Hoge ambtenaar. Deze hervorming is een concre-
te vertaling van aanbeveling nr. 1 opgenomen in het 
onderdeel	“Coördinatie”	van	Deel	1	“veiligheid, coör-
dinatie en plaatselijke besturen”, waarin wordt ge-
suggereerd de operationele bevoegdheidsverdeling 
voor het crisisbeheer op het grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verduidelijken 
om eenheid van commando tot stand te brengen.

Zo	wijzigt	de	ordonnantie	van	30	juni	2022	(in	wer-
king	getreden	op	12	juli	jongstleden)	die	van	28	mei	
2015	tot	oprichting	van	de	ION	safe.brussels	en	dat	
om de uitoefening van de taken van de Hoge amb-
tenaar	bedoeld	in	artikel	48,	derde	lid,	van	de	Bij-
zondere	wet	van	12	januari	1989	met	betrekking	tot	
de Brusselse instellingen, toe te vertrouwen aan de 
leidend ambtenaar van safe.brussels. 

De ordonnantie is bedoeld om het veiligheids-
model zoals het aanvankelijk in het kader van de 
oprichting van safe.brussels is bedacht, te doen 
evolueren. Ze verduidelijkt de operationele verde-
ling van de bevoegdheid inzake crisisbeheer over 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest met het oog op de totstandbrenging van 
eenheid van commando. 
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2.

2. OVERLEG MET DE PARTNERS

Overleg met  
de partners

Eén van de prioriteiten van de Hoge ambtenaar tij-
dens haar eerste ambtsjaar was een ontmoeting 
met de verschillende partners (lokale overheden, 
verantwoordelijken van de disciplines, federale  
actoren in crisisbeheer enactoren uit de andere 
gewesten) om meer inzicht te krijgen in de uit-
dagingen op het vlak van noodplanning en crisis- 
beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BHG). De Hoge ambtenaar neemt ook deel aan tal 
van overlegorganen. 

Gewestelijke 
Veiligheidsraad (GVR)
Volgens de wet1 wordt er regelmatig een Gewes-
telijke Veiligheidsraad (GVR) bijeengeroepen om 
onder meer toe te zien op de uitvoering van het 
Gewestelijk Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). 
Deze door de Minister-President voorgezeten raad 
bestaat uit de Hoge ambtenaar, het Parket van 
Brussel, de Bestuurlijk Directeur-Coördinator en 
de Gerechtelijk Directeur van de federale politie, de 

Voorzitters van de politiecolleges en de Korpschefs 
van de politiezones van het administratief arron-
dissement Brussel-Hoofdstad. De samenstelling 
ervan wordt uitgebreid tot alle burgemeesters van 
de 19 Brusselse gemeenten. 

Sinds het aantreden van de Hoge ambtenaar zijn 
er verschillende vergaderingen van de GVR ge-
houden2, tijdens dewelke ondermeer punten zijn 
besproken	zoals	het	crisisbeheer	“Oekraïne”,	maat-
regelen in verband met extreme weersomstandig-
heden (zoals rukwinden van meer dan 100 km/u), 
alsook de feedback en opvolging van de oefenin-
gen die op initiatief van de Hoge ambtenaar heb-
ben plaatsgevonden. 

Platform gemeentelijke 
noodplancoördinatoren 

De noodplancoördinator staat de bevoegde auto- 
riteit bij in de noodplanning en ziet in die hoe-

1 Wet van 7 december 1998 Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. van 5 januari 
1999.

2 19 augustus 2021; 15 september 2021; 13 oktober 2021; 28 oktober 2021; 30 november 2021; 15 februari 2022; 14 maart 2022; 10 mei 
2022; 29 juni 2022; 27 september 2022.
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Overleg met  
de partners

danigheid	 toe	 op	 “de oprichting van de nodige  
samenwerkingsverbanden met de verschillende 
diensten, overheden en andere partners”3. In die 
context werden in het BHG bijeenkomsten van het 
platform van gemeentelijke noodplancoördina- 
toren georganiseerd4. 

In	 de	 periode	 januari	 en	 februari	 2022	 werden	
ook bilaterale vergaderingen gehouden tussen de 
dienst Crisis Management van safe.brussels en 
de gemeentelijke noodplancoördinatoren, om de 
steun  aan de gemeenten en de noodplanambte-
naren van de Brusselse gemeenten te versterken5. 

Veiligheidscel

Volgens	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 22	 mei	 2019,	 
artikel	 1,	 wordt	 de	 veiligheidscel	 gedefinieerd	 als	
“het multidisciplinaire overlegorgaan voorge- 
zeten door de bevoegde autoriteit en belast met het  
bijstaan van deze laatste in zijn bevoegdheden 
omtrent noodplanning”6. 

Sinds het aantreden van de Hoge ambtenaar 
werden er meerdere vergaderingen van de veilig- 
heidscel georganiseerd samen met de crisis- 
beheeractoren in het BHG7. De eerste veiligheids-
cel	 georganiseerd	 in	 2022	 was	 bedoeld	 om	 de	 
prioriteiten	voor	het	jaar	2022	vast	te	leggen.	

Conferentie van 
Gouverneurs

De Conferentie van Gouverneurs is een bijeen-
komst die maandelijks plaatsvindt in de lokalen 
van het kabinet van de minister van Binnenlandse 
Zaken. Ze brengt de Provinciegouverneurs bijeen 
om de bekommernissen van de Gouverneurs met 
betrekking tot hun federale opdrachten te bespre-
ken8. 

In	 2021	 en	 2022	 heeft	 de	 Hoge	 ambtenaar	 ver-
scheidene vergaderingen van de Conferentie van 
Gouverneurs bijgewoond9. 

Tijdens deze vergaderingen wordt systema-
tisch feedback gegeven over de recentste  
vergaderingen van het directiecomité van de FOD  
Binnenlandse Zaken. 

Daarnaast	 wordt	 specifiek	 ingegaan	 op	 andere	
punten, zoals het beheer van de afgifte van ver-
gunningen voor wapenbezit, met onder meer de 
uitrol van de digitalisering en de betrokkenheid 
van de FOD Justitie. Ook het Be-Alert-dossier 
werd regelmatig besproken, en dat naar aanleiding 
van de grootschalige stroomuitval die in januari 
2021	 plaatsvond.	 Er	 kunnen	 ook	 andere	 proble-
matieken worden besproken, zoals de evolutie van 
het personeelsbestand en de projecten van de  
112-centrales.

3	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning	en	het	beheer	van	noodsituaties	op	het	gemeentelijk	en	provinciaal	
niveau	en	betreffende	de	rol	van	de	burgemeesters	en	de	provinciegouverneurs	in	geval	van	crisisgebeurtenissen	en	-situaties	die	
een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen, B.S., 27 juni 2019, art. 4.

4 17 september 2021; 1 december 2021. 

5	 Deze	bijeenkomsten	maken	onder	meer	deel	uit	van	de	maatregelen	zoals	beschreven	in	het	Globaal	Veiligheids-	en	Preventieplan	
(GVPP)	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	en	betrekking	hebbende	op	het	kader	van	het	beheer	en	van	de	coördinatie	van	
evenementen en crisissen, waarbij het hier gaat om “het consolideren van de Brusselse veiligheidsketen in samenwerking met de 
sectoren van de noodplanning en het crisisbeheer”. Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024,	Brussel,	Brussel	Preventie	&	
Veiligheid, 2021, blz. 78.

6	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 1.

7 5 oktober 2021; 19 januari 2022. 

8 De behandelde punten zijn degene die ook de diensten van de Gouverneurs aangaan, zoals de arbeidsreglementen en de begroting.

9 1 september 2021; 6 oktober 2021; 1 december 2021; 12 januari 2022; 2 februari 2022; 9 maart 2022; 4 mei 2022; 6 juli 2022; 7 sep-
tember 2022; 5 oktober 2022.
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Conferentie van 
Korpschefs 

Op	 10	 juni	 2022	werd	de	Hoge	 ambtenaar	 uitge-
nodigd om deel te nemen aan de Conferentie van 
Korpschefs van de zes Brusselse politiezones. Het 
doel van haar deelname aan de conferentie was om 
de prioriteiten voor de diensten van safe.brussels 
ter ondersteuning van de Hoge ambtenaar voor 
te stellen, en de dossiers te bespreken die voor de 
verschillende betrokken partijen van belang zijn. 

Regionale crisiscentra

In	202210 werden de Vlaamse en Waalse regionale 
crisiscentra uitgenodigd voor een bezoek aan het 
regionaal crisiscentrum (RCCR) gehuisvest door 
safe.brussels om de positionering van de instel-
ling en haar deskundigheid in de voortdurende  
ontwikkeling van het regionaal crisiscentrum te 
versterken. Deze bezoeken waren ook bedoeld om 
de uitwisseling van goede praktijken op het gebied 
van crisisbeheer te bevorderen. 

De lokalen van het RCCR zijn bedoeld om de  
crisisbeheeractoren te ontvangen en tegemoet 
te komen aan hun technische behoeften. De  
opdrachten van safe.brussels positioneren 
deze gewestelijke administratie als het Brussels  
regionaal  crisiscentrum. Immers, in het licht van 
de noodzaak om alle actoren van de crisisbeheer-
cyclus in een zelfde gebouw samen te brengen, 
is safe.brussels in staat om de transversale taken 
voor de voorbereiding, het beheer en de analy-
se van de crisissen uit te voeren,  gelinkt aan de  
gewestelijke bevoegdheden. Door zich te positio-
neren als referentiecentrum voor de partners, zou 
de instelling in tijden van crisis de coördinatie en 
de communicatie als opdracht hebben. Ze zou fun-
geren als contactpunt voor de crisiscellen van de 
andere bevoegdheidsniveaus wanneer zij gecoör-
dineerde diensten nodig hebben. 

2. OVERLEG MET DE PARTNERS

10 26 april 2022: Regionaal crisiscentrum van Wallonië; 8 september 2022: Regionaal crisiscentrum van Vlaanderen (Coördinatie- en 
Crisiscentrum van de Vlaamse overheid).	
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3.

3. REORGANISATIE VAN SAFE.BRUSSELS IN LIJN MET DE OPDRACHTEN VAN DE HOGE AMBTENAAR  

Reorganisatie 
van safe.brussels 
in lijn met de  
opdrachten  
van de Hoge 
ambtenaar   

Inventaris ambts-
aanvaarding 

Na	haar	aanstelling	op	22	 juli	2021	door	de	Brus-
selse Regering tot Hoge ambtenaar op eenslui-
dend advies van de Federale Regering, is er een 
inventaris opgesteld van de beschikbare middelen 
voor de uitvoering van de aan de Hoge ambtenaar 
toevertrouwde opdrachten, met focus op verschil-
lende punten, namelijk: de personele middelen, de 
organisatie van de diensten, de noodplannen, de 
crisisbeheerprocessen, de dienst die de wapen-
vergunningen	aflevert,	enzovoort.	

In de federale wettelijke bepalingen die de op-
drachten van de Gouverneurs/Hoge ambtenaar 
omkaderen,	 staat	 dat	 “de bevoegde overheden 
verantwoordelijk zijn voor het voorzien in een  
infrastructuur, alsook in de toereikende materiële 
en personele middelen voor het beheer van nood-
situaties”11.

Een eerste opmerking over het gebrek aan per-
soneel voor de vervulling van de basisopdrachten 
is gemaakt op basis van de bij verscheidene gou-
verneurs verzamelde elementen met betrekking 
tot de organisatorische aspecten en de functies 
waarover iedere gouverneur doorgaans beschikt 
voor het dagelijkse beheer van de toevertrouwde 
federale juridische opdrachten. Gezien het dui-
delijk gebrek aan ter beschikking gesteld federaal 
personeel, werd bij de minister van Binnenlandse 
Zaken een verzoek ingediend voor extra personeel 
voor de diensten van safe.brussels ter ondersteu-
ning van de Hoge ambtenaar. 

Bijgevolg	werd	 er	 in	 oktober	 2021	begonnen	met	
de federale versterking van de diensten van safe.
brussels ter ondersteuning van de opdrachten van 
de Hoge ambtenaar. Onder de versterking kunnen 
we	meerdere	profielen	tellen,	zoals	noodplanners,	
een ondersteunende administratieve kracht, een 
Soft IT-attaché en een adviseur voor operationele 
ondersteuning en coördinatie.

11	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...	op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 3.
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Installatie van de 
operationele directie

De leidend ambtenaar van safe.brussels, die de 
opdrachten van Hoge ambtenaar vervult, heeft de 
ontwikkeling van het operationele deel van de in-
stelling  als prioriteit aangemerkt, om de taken te 
vervullen die haar door de politieke autoriteiten 
zijn toevertrouwd. Deze prioriteit is opgenomen 
in het beheerplan van de leidend ambtenaar van 
safe.brussels,	dat	op	27	januari	2022	door	de	Brus-
selse Regering is gevalideerd.

De operationalisering verloopt via de versterking 
van de operationele structuren aanwezig binnen 
safe.brussels. Binnen de organisatie is een nieu-
we	 operationele	 directie	 geïnstalleerd,	 “Directie	 
Operations” genaamd.

Om de Minister-President sterker te kunnen on-
dersteunen bij zijn bevoegdheden op het ge-
bied van openbare orde en de leidend ambtenaar 
van safe.brussels bij de uitoefening van haar op-
drachten als Hoge ambtenaar (monitoring van  
gebeurtenissen en/of beheer van een crisis), is er 
een nieuwe cel opgericht en geïntegreerd in de  
bovengenoemde operationele directie. Zo maakt 
het Situation Centre (SITCEN) het mogelijk feed-
back te verzekeren omtrent elke gebeurtenis en elk 
incident in verband met de openbare veiligheid op 
het grondgebied van het BHG. 
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Daarnaast omvat de directie Operations ook 
de cel Crisis Management, die onder meer  
belast is met de belangrijke opdracht tot uitwer-
king van noodplannen verbonden aan de risico’s 
die op het grondgebied van het Gewest aanwe-
zig zijn. Overigens maakt ook de cel Weapons & 
Explosives, die belast is met de behandeling van 
aanvragen voor vuurwapenvergunningen vanwe-
ge particulieren met woonplaats in het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest, deel uit van deze directie. 
De cellen Threat Center en Security Officer zijn nog 
in ontwikkeling.

Reorganisatie van de 
werking van de diensten 

In de cellen Crisis Management en SITCEN van 
safe.brussels is sinds de federale personeelsuit-
breiding een nieuwe werkverdeling ingevoerd. Om 
het werk te organiseren en een optimale opvol-
ging van de prioritaire dossiers mogelijk te maken,  
worden er wekelijks teamvergaderingen gepland. 

De reorganisatie van de cellen heeft ook de  
aanduiding van een coördinator (management- 
ondersteuning) voor elke dienst nodig gemaakt om 
het dagelijkse beheer te vergemakkelijken. Er is 
een ondersteunende administratieve kracht aan-
gesteld om de administratieve opvolging van de 
vergaderingen en dossiers te vergemakkelijken.

Implementatie van een 
wachtrol 

Binnen de cel Crisis Management van safe.brussels 
is een wachtrolsysteem opgezet om te anticiperen 
op de opstart van een crisisbeheer of het ontstaan 
van een noodsituatie.

Bij	de	cel	SITCEN	is	elke	werkdag	van	9	u	tot	17 u	
een permanentie georganiseerd. In het kantoor zijn 
een permanentiepersoon en een back-up aanwe-
zig. Bovendien wordt er een wacht georganiseerd 
elke werkdag van 17 u tot 9 u, in het weekend en op 
feestdagen. 

Verzoek om 
veiligheidsmachtigingen 
voor het HA-personeel 

Voor alle personeelsleden van de directie Opera-
tions is een veiligheidsmachtiging aangevraagd 
om de toegang mogelijk te maken tot eventuele 
geclassificeerde	 informatie	 in	 geval	 van	 crisis- 
beheer12. 

Er	werd	ook	een	veiligheidsbriefing	georganiseerd	
door	de	Veiligheidsofficier	van	safe.brussels.	

12	 Wet	 van	 11	 december	 1998	 betreffende	 de	 classificatie	 en	 de	 veiligheidsmachtigingen,	B.S., 7 mei 1999; Koninklijk besluit van 
24 maart	2000	tot	uitvoering	van	de	wet	van	11	december	1998	betreffende	de	classificatie	en	de	veiligheidsmachtigingen,	B.S., 
31 maart	2000.
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Risicoanalyse4.

Volgens	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 22	 mei	 201913, 
artikel 1, zijn de bevoegde autoriteiten verantwoor-
delijk voor de noodplanning op hun respectievelij-
ke grondgebied. Een van de taken in het kader van 
de	noodplanning	is	gericht	op	het	identificeren	en	
analyseren van de risico’s aanwezig op het betrok-
ken grondgebied.

De resultaten van deze risicoanalyse maken het 
onder meer mogelijk te focussen op de potentiële 
infrastructuren of situaties die de uitwerking van 
een	specifiek	noodplan	vergen	in	aanvulling	op	de	
wettelijke verplichtingen. Er is in dit verband een 
nauwe samenwerking met de betrokken geweste-
lijke en gemeentelijke actoren.

Op basis van  de methodologie voor de risicoana-
lyse	in	2018	ontwikkeld	door	het	Nationaal	Crisis-
centrum (NCCN) en  in het kader van de BNRA (Bel-
gian National Risk Assessment, uitgevoerd in het 
kader van de toepassing van artikel 6 van Besluit 
1313/2013/EU	van	het	Europees	Parlement	en	de	
Raad	van	17	december	2013	betreffende	een	Unie-
mechanisme voor civiele bescherming) werden  de 
voor het bevoegdheidsniveau van de Hoge ambte-
naar relevant geachte risico’s geïnventariseerd en 
in de vorm van scenario’s uitgesplitst.

Voor elke categorie werd een reeks risicoscena-
rio’s	 geïdentificeerd.	 Op	 het	 vlak	 van	 natuurlijke	 
risico’s bevatten de scenario’s bijvoorbeeld: over- 
stromingen, extreme hitte, langdurige droogte. 
Binnen de categorie technologische risico’s vin-
den we ondermeer transportongevallen met 
schadelijke	 stoffen,	 incidenten	 in	 een	 Seveso- 
bedrijf, of industriële milieuverontreiniging. Onder 
“man-made” risico’s worden voornamelijk aan-
vallen tegen soft targets, kritieke entiteiten of  
regeringsinstellingen geklasseerd, alsmede hack-
tivisme en cybercriminaliteit. 

4. RISICOANALYSE

RISICOCYCLUS  
SAFE.BRUSSELS

Identificatie

Preventie

VoorbereidingCrisisbeheer

Herstel

Evaluatie

13	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 1.
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Risicoanalyse
Tijdens de afgelopen maanden is gewerkt aan het 
opstellen van de scenario’s en de enquête. Door 
middel van een digitale enquête (Microsoft Forms) 
zullen een groep deskundigen en de Brusselse 

gemeenten worden uitgenodigd om de risico- 
scenario’s voor het BHG te evalueren in termen van 
waarschijnlijkheid (kans dat dit scenario zich voor-
doet) en impact. 
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5.

5. ALGEMENE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNING 

Algemene  
nood- en  
interventie- 
planning  

De Gouverneurs/Hoge ambtenaar moeten een 
Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) uit-
werken.	Volgens	het	koninklijk	besluit	van	22	mei	
2019	 is	 het	 Algemeen	 Nood-	 en	 Interventieplan	
(ANIP)	“een NIP dat de algemene richtlijnen en de 
informatie bevat die nodig zijn om het beheer van 
noodsituaties te garanderen”14.

In dit verband beschikt het BHG over een ANIP da-
terend	van	2013.	Dit	plan	voorzag	in	een	jaarlijkse	
actualisering en de oprichting van een opvolgings-
werkgroep. Er dient te worden geconstateerd dat 
het niet is bijgewerkt.

De werkzaamheden voor de actualisering van 
dit ANIP moesten snel van start gaan, rekening 
houdend	 met	 de	 herdefiniëring	 van	 het	 federale	 
wettelijke kader voor crisisplanning en -beheer die 
heeft	plaatsgevonden	in	2019.	

De actualisering van het ANIP stond bovenaan in 
de prioriteitenlijst van de Hoge ambtenaar voor het 
jaar	2022,	zoals	aangekondigd	tijdens	de	vergade-
ring	van	de	Veiligheidscel	op	19	januari	2022.	

De	 reflectiewerkzaamheden	 met	 betrekking	 tot	
de actualisering van het ANIP zijn begonnen met 
de opstelling van een oriëntatienota waarin een 
structuur voor het ANIP  wordt voorgesteld.  

De structuur bestaat uit twee afzonderlijke delen:

• het eerste deel is een meer theoretisch deel 
waarin elementen worden gepresenteerd die 
in	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 22	 mei	 2019	 zijn	
opgenomen, waarbij wordt verwezen naar het  
volgende deel;

• het tweede deel bestaat uit praktische werk- 
instrumenten gepresenteerd in de vorm van  
fiches.

14	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 1.
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De twee delen van het ANIP zijn dus complementair 
bedoeld, in die zin dat het de bedoeling is bruggen 
te creëren tussen de wettelijke en reglementaire 
kaders en de daaruit voortvloeiende operationele 
bepalingen. 

Wat de voor de opstelling van het document 
gebruikte methode betreft, stuurt een kleine  
werkgroep deze aan. Dit orgaan is multidisciplinair 
van aard en omvat alle disciplines, alsmede verte-
genwoordigers van de gemeenten. 

Na validering door de Veiligheidscel worden de  

bijzondere en algemene provinciale nood- en  
interventieplannen overgemaakt aan het NCCN 
voor goedkeuring door de minister van Binnen-
landse Zaken. Deze reglementaire bepalingen  
betreffende	 de	 goedkeuring	 van	 plannen	 wor-
den	 vastgelegd	 door	 omzendbrief	 NPU-1	 van	 
26	 oktober	 2006	 betreffende	 de	 nood-	 en	 inter-
ventieplannen15.

15	 Ministeriële	omzendbrief	NPU-1	van	26	oktober	2006	betreffende	de	nood-	en	interventieplannen,	B.S., 10 januari 2007.
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6.

6. BIJZONDERE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNING 

Bijzondere  
nood- en  
interventie- 
planning   

Volgens	het	koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	zijn	
de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor 
de noodplanning op hun respectievelijke grond- 
gebied. Een van de taken behorend tot de nood-
planning is gericht op de uitwerking van een (of 
meer) bijzondere nood- en interventieplannen 
(BNIP)	“voor de risico’s waarvoor de regelgeving dit 
voorschrijft, alsmede voor de risico’s waarvoor de 
bevoegde autoriteit dit noodzakelijk acht”16.

16	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 1.
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Terrorismerisico 

Het	BNIP	betreffende	de	aanpak	van	een	terroris- 
tische	gijzelneming	of	aanslag	is	definitief	goedge-
keurd door de Hoge ambtenaar in de speciaal voor 
dit doel bijeengeroepen Provinciale Veiligheidscel 
op	 20	 september	 2022.	 Vervolgens	 werd	 het	 op	
21 september	bezorgd	aan	het	NCCN.	Het	BNIP	is	
op	20	oktober	2022	door	de	minister	van	Binnen-
landse	 Zaken	 goedgekeurd	 en	 op	 14	 november	
2022	in	het	Staatsblad	gepubliceerd.	

De uitwerking ervan vloeide voort uit een vast-
gelegde verplichting volgens het nationaal 
noodplan met betrekking tot de aanpak van een  
terroristische gijzelineming of aanslag17. Om ze  
tot een goed einde te brengen, werd een multi- 
disciplinaire werkgroep opgericht, waarbij van-
zelfsprekend de hulpverlenings- en interventie-
diensten, de disciplines, maar ook de gerechte- 
lijke autoriteiten betrokken waren. Deze werkgroep 
kwam meermaals bijeen voorafgaand aan de uit-
eindelijke oproeping van de Veiligheidscel. 

Aldus operationaliseert en transponeert het BNIP 
de elementen en maatregelen waarin het natio-
naal noodplan voorziet, op het Brusselse niveau.  
Het organiseert onder meer de koppelingen tussen 
de regionale en federale crisisstructuren naarge-
lang de crisisbeheerfase waartoe is beslist, waar-
bij wordt voorzien in een reeks maatregelen die de 
regionale autoriteiten kunnen nemen zonder te 
wachten op de afkondiging van een federale fase. 
Het gaat erom zo snel mogelijk de gevolgen van de 
daad te beperken.

Gezondheidsrisico 

Het BNIP18	“Coronaviruspandemie (COVID-19)” van 
zijn kant is gevalideerd door de speciaal voor dit 
doel bijeengeroepen Provinciale Veiligheidscel op 
31	maart	2022.

In overleg met het kabinet van de Minister- 
President en dat van de Brusselse minister van 
Sociale Actie en Gezondheid bij de colleges van 
COCOF en GGC, is overeengekomen dit BNIP op te 
stellen en aan te nemen in het licht van de evolutie 
van de pandemiesituatie, om een kader te bieden 
voor het afkondigen van een provinciale crisisfase 
na	afloop	van	de	federale	crisisbeheerfase19. 

Om dat te realiseren, is een kleine werkgroep 
bestaande uit de cel Crisis Management van  
safe.brussels, de betrokken diensten van de  
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
(GGC) en de Federale Gezondheidsinspectie ver-
scheidene malen bijeengekomen.

Dit BNIP biedt ook een kader voor het proces 
van afkondigen van een provinciale fase in geval 
van een aanzienlijke stijging van de pandemie- 
indicatoren in Brussel (in afwezigheid van een  
federale fase op de schaal van het hele land).  

Daartoe	definieert	het	document	het	kader	van	het	
gecoördineerde beheer van deze provinciale fase, 
met inachtneming van de eigen bevoegdheden 
van de verschillende actoren.

17	 Koninklijk	besluit	van	18	mei	2020	tot	vaststelling	van	het	nationaal	noodplan	betreffende	de	aanpak	van	een	terroristische	gijzel-
neming of terroristische aanslag, B.S., 4 juni 2020, art. 3.

18	 De	minister	van	Binnenlandse	Zaken	en	Veiligheid	heeft	de	Provinciegouverneurs	en	de	Hoge	Ambtenaar	van	de	Brusselse	Agglo-
meratie	in	mei	2020	opgedragen	een	BNIP	COVID-19	op	te	stellen.	

19 Koninklijk besluit van 31 januari 2003 tot vaststelling van het noodplan voor de crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördina-
tie of een beheer op nationaal niveau vereisen, B.S., 21 februari 2003.
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Risico’s verbonden aan de 
Europese instellingen

De actualisering van het BNIP met betrekking tot 
de activiteiten van de Europese Raad op het Brus-
selse grondgebied is aan de gang en bijna voltooid. 

In samenwerking met de verschillende bevoeg-
de diensten van het Secretariaat-generaal van de 
Europese Raad (Medisch-Sociale Eenheid, Directie 
Preventie en Veiligheid) en de hulpverleningsdis-
ciplines zijn de procedures inzake samenwerking 
tussen de diensten van de Raad en de Belgische 
diensten grondig herzien en uitgediept om de 
doeltreffendheid	 en	 de	vlotheid	van	 de	 interven-
ties in geval van noodsituaties te garanderen,  
zowel voor het personeel van de Raad als voor de  
Europese vips.

Er hebben verscheidene bezoeken plaatsgevon-
den in de lokalen van de Europese Raad en van 
safe.brussels om te zorgen voor inzicht in elkaars 
werking en er rekening mee te houden in de bepa-
lingen van het plan.

Risico’s verbonden aan het 
plaatsvinden van het proces 
betreffende de aanslagen 
van 22 maart 2016 

Om rekening te houden met het gerechtelijke en 
symbolische belang van het proces van de daders 
van	de	aanslagen	van	maart	2016,	heeft	de	Hoge	
ambtenaar	 de	 uitwerking	 van	 een	 BNIP	 specifiek	
voor dit proces gevraagd en geleid. Dit proces zal 
gedurende meerdere maanden plaatshebben op 
de genaamde Justitia-site in Evere. 

De aan dit plan verbonden doelstelling bestaat erin 
te voorzien in de rollen en bijdragen van de ope-
rationele, bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten 
en hun onderlinge communicatie in het kader van 
het beheer van een eventuele noodsituatie die zich 
op de site zou voordoen, ongeacht de aard ervan 
(terrorisme, openbare orde, brand). 

Ze ging gepaard met de organisatie van een multi- 
disciplinaire	 terreinoefening	 op	 24	 september	
2022	om	de	operationele	en	strategische	coördi-
natie te testen.

Risico’s extreme 
weersomstandigheden

Als reactie op de toenemende frequentie van  
extreme weersomstandigheden die verband hou-
den met de klimaatverandering, is de ontwikke-
ling van een BNIP voor extreme weerfenome-
nen ook een van de prioriteiten van de cel Crisis  
Management van safe.brussels. 

Dit BNIP omvat de noodplannen en crisisbe-
heerprocedures in geval van overstromingen,  
langdurige droogte, hittegolven en ozonpie-
ken, koudegolven en winteralarmen, sterke wind,  
stormen en pieken van luchtverontreiniging. 

De afgelopen maanden zijn de bestaande procedu-
res in kaart gebracht en in sommige gevallen zelfs 
al bijgewerkt, dankzij de constructieve uitwisselin-
gen met de betrokken partners (zoals Leefmilieu 
Brussel, Brussel Mobiliteit, KMI). Ook de lacunes en 
tekortkomingen in de paraatheid voor het beheer 
van de rampen veroorzaakt door intense weer- 
fenomenen	zijn	geïdentificeerd.

In dit kader heeft safe.brussels bijvoorbeeld sa-
men met Brussel Mobiliteit de actualisering  
aangestuurd van de gewestelijke procedure voor 
het afsluiten van de wegen in het Zoniënwoud in 
geval van hevige wind. Deze voorziet in de sluiting 
voor het verkeer van meerdere weggedeelten in 
het Zoniënwoud wanneer het Koninklijk Meteo-
rologisch Instituut (KMI) gedurende bepaalde tijd 
windstoten van meer dan 100 km/u voorspelt. De 
actualisering betrof onder meer het waarschu-
wingsschema	 voor	 de	 betrokken	 of	 getroffen	 
actoren (hulp- en interventiediensten, bevoegde 
gewestelijke instanties en hun tegenhangers van 
Vlaams- en Waals-Brabant, gemeentelijke dien-
sten) en de timing voor het opeenvolgen van de 
fasen van de procedure (vooralarm, activering,  
terugkeer naar de normale situatie, enz.).

6. BIJZONDERE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNING 
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Oefeningen 7.

7. OEFENINGEN 

Volgens	het	koninklijk	besluit	van	22	mei	201920 zijn 
de autoriteiten verantwoordelijk voor het regelma-
tig en minstens één keer per jaar organiseren van 
multidisciplinaire oefeningen om de bestaande 
noodplanning en het bestaande crisisbeheer te 
testen. Het gaat er ook om de modaliteiten en de 
frequentie van de oefeningen te bepalen met de 
opstelling van een oefeningenkalender die in het 
nationale veiligheidsplatform zal moeten worden 
geïntegreerd. De federale wetgeving voorziet ook 
in het evalueren van de oefeningen en het dien-
overeenkomstig aanpassen van de bestaande 
noodplanning.

Er bestaan drie categorieën oefeningen21, namelijk  
tafeloefeningen, commandopostoefeningen en 
terreinoefeningen. De tafeloefening, table top 
exercise of TTX, is een simulatie oefening die 
binnen plaatsvindt en zich afspeelt op basis van 
specifieke	 informatieberichten	en	bevelen,	die	na	
elk incident worden becommentarieerd. De com-
mandopostoefening, command post exercise of 
CPX, is een oefening die wordt gekenmerkt door 
de simulatie door de verschillende disciplines van 
het in werking stellen van de operationele com-
mandopost (CP-Ops), het coördinatiecomité en de 

modaliteiten voor communicatie. Er wordt geen 
enkele reële actie ondernomen op het terrein. De 
terreinoefening, field training exercise of FTX, is 
een complete oefening met reële dimensies die 
voornamelijk op het terrein plaatsvindt en waarbij 
alle of sommige van de verschillende intervenië-
rende diensten daadwerkelijk worden betrokken. 

In	 samenwerking	 met	 de	 NC	 112	 werden	 twee	
waarschuwingsoefeningen georganiseerd van het  
Provinciaal Coördinatiecomité (CC-Prov) in ge-
val van afkondiging van een provinciale fase22.  
Daarnaast	 vond	 op	 23	 februari	 2022	 een	 waar-
schuwingsoefening plaats in het geval van de af-
kondiging	van	een	provinciale	fase	“terrorisme”.

20	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 3.

21	 Praktische	en	methodologische	gids	voor	de	organisatie	van	een	“rampoefening”	bestemd	voor	de	lokale	overheden,	IBZ,	2009.

22 21/10/2021; 02/12/2021.
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De diensten van safe.brussels hebben op donder-
dag	 7	 april	 2022	 deelgenomen	 aan	 de	 nationale	 
Be-Alert-test. Door de deelname aan deze oefe-
ning, geleid door het Nationaal Crisiscentrum, en 
het opstellen van de testberichten en een com-
municatiecampagne via de sociale media van 
safe.brussels, steeg het aantal ingeschreven Brus-
selse	burgers	 in	enkele	dagen	tijd	van	63.000	tot	
85.000.	 Tijdens	 deze	 oefening	 werden	 1.312.503	
berichten naar de bevolking gestuurd. 

Op	4	juli	2022	vond	de	multidisciplinaire	oefening	
Methotest plaats. Deze table top-oefening heeft 
het mogelijk gemaakt verschillende aspecten van 
het mono- en multidisciplinaire werk te testen,  
zoals de oprichting van het Provinciaal Coördina-
tiecomité, het functioneren van de monodiscipli-
naire	backoffices,	het	multidepartementale	aspect,	
het multidisciplinaire aspect. Ook het gebruik van 
nieuwe instrumenten en middelen werd via deze 
oefening getest. De oefening Methotest vormde 
een belangrijke opleiding van het personeel.

De oefening heeft een zestigtal deelnemers bij-
eengebracht in de lokalen van safe.brussels. De 
conclusies ervan hebben het mogelijk gemaakt 
verbeteringspistes te vinden voor de werking van 
de verschillende betrokken partners. Wat betreft 
de diensten van safe.brussels ter ondersteuning 
van de Hoge ambtenaar, heeft de oefening het 
mogelijk gemaakt het interne crisisbeheersysteem 
te	verfijnen,	zowel	op	het	vlak	van	de	processen	als	
op dat van de infrastructuur.

Op	7	 september	2022	organiseerden	de	diensten	
van de Hoge ambtenaar in samenwerking met de 
MIVB en het CIC van Brussel een test van de pro-
cedure voor het afsluiten van het metronet in het 
BHG in geval van een terroristische aanslag of 

aanslagdreiging. Het was onder meer de bedoeling 
de waarschuwingsketen en informatieoverdracht 
tussen de betrokken diensten in het kader van een 
dergelijk scenario te testen. 

De multidisciplinaire oefening genaamd vond 
plaats	 op	 24	 september	 2022.	 Het	 betrof	 een	 
terreinoefening waarbij de verschillende hulpver-
lenings- en interventiediensten werden samen-
gebracht. Ze maakte het testen mogelijk van de 
in	 het	 zogenaamde	 JUSTITIA	 -gebouw	 geïmple-
menteerde systemen in het kader van het proces 
betreffende	de	aanslagen	van	22	maart	2016.	600	
mensen namen aan deze oefening deel. 

De organisatie van de oefening volgde op het ver-
zoek	 dat	 eind	 juni	 2022	 door	 de	 Korpschef	 van	 
politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene aan de 
Hoge ambtenaar werd gericht om in de installaties 
van	 het	 JUSTITIA-gebouw	 een	 multidisciplinaire	
oefening te organiseren ter voorbereiding van het 
plaatsvinden	van	het	proces	betreffende	de	aan-
slagen	op	22	maart	2016	in	Brussel.

De voor deze oefening gebruikte evaluatiemetho-
de is gebaseerd op een systeem van evaluatie- 
fiches	die	tijdens	de	oefening	werden	ingevuld	door	
de verschillende evaluatoren aanwezig op de ver-
schillende locaties waar de oefening plaatsvond. 

 

7. OEFENINGEN
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8.

8. STEUN AAN DE GEMEENTEN 

Steun aan de  
gemeenten 

Na de vergadering van het platform van de nood-
plancoördinatoren	 op	 1	 december	 2021	 en	 die	
erop gericht was de projecten ter ondersteuning 
van de gemeenten door de cel Crisis Management 
van safe.brussels voor te stellen, werd in januari 
en	februari	2022	een	ronde	van	bilaterale	bijeen-
komsten georganiseerd, gemeente per gemeente, 
tussen de safe.brussels-teams en de noodplan- 
coördinatoren.

De doelstelling van deze bijeenkomsten bestond 
erin om de projecten ter ondersteuningvan de ge-
meenten vanwege de diensten van safe.brussels 
en	 die	 in	 2022	 van	 start	 moesten	 gaan,	 voor	 te	
stellen.

De belangrijkste verzoeken om ondersteuning die 
geïdentificeerd	 werden	 via	 deze	 bijeenkomsten,	
betroffen	de	methodologie	voor	risicoanalyse,	het	
opleidingsaanbod, bepaalde technische behoeften 
zoals het opzetten van een platform voor de uit-
wisseling van documenten, en de organisatie van 
gemeentelijke oefeningen, onder andere van het 
type “table top”.

Wat dit laatste punt betreft, wordt de laatste hand 
gelegd aan een methodologische nota, met als 
doelstelling	deze	methodologie	 in	2023	met	twee	
vrijwillige gemeenten te testen.
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9.

9. MULTIDISCIPLINAIRE EVENEMENTEN

Multidisciplinaire 
evenementen 

Volgens	het	koninklijk	besluit	van	22	mei	201923 zijn 
de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor de 
noodplanning op hun respectievelijke grondge-
bied, wat implementatie en actualisering inhoudt 
van de nodige acties op het vlak van noodplanning 
op basis van de analyse van de op het grondgebied 
aanwezige risico’s. 

In deze context, en om de multidisciplinaire om-
kadering van supralokale evenementen zo goed 
mogelijk voor te bereiden, werden de opvolging en 
omkadering van multidisciplinaire evenementen 
binnen de diensten verdeeld. 

In totaal hebben sinds het aantreden van de Hoge 
ambtenaar veertien evenementen24 het voorwerp 
gevormd van een multidisciplinaire omkadering. 

23	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 3.

24	 21/07/2021	-	Nationale	Feestdag;	29/08/2021	-	BXL	Tour	(wielerwedstrijd);	12/09/2021	-	20	km	van	Brussel;	19/09/2021	-	Autoloze	
dag;	31/12/2021	-	Oudejaarsavond;	23/01/2022	-	Multidisciplinair	overleg	voor	de	betoging	tegen	de	gezondheidsmaatregelen;	
13-14-15/2202	 -	Vrijheidskonvooi;	 17-18/02/2022	 -	Top	EU-Afrika;	 28/02/2022	 -	 “Oekraïne”-crisis;	 24-25/03/2022	 -	Buitenge-
wone	top	NAVO-G7-EU;	29/05/2022	-	20	km	van	Brussel;	19/06/2022	-	BXl	Tour;	21/07/2022	-	Ceremonies	Nationale	Feestdag;	
18/09/2022 -	Autoloze	zondag.	
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Multidisciplinaire 
evenementen 

10. Proces  
crisisbeheer

Interne processen 

De situaties die door de Hoge ambtenaar moe-
ten worden beheerd, worden strategisch gecoör- 
dineerd via een provinciale fase die wordt afgekon-
digd wanneer de rechtstreekse of onrechtstreekse 
gevolgen van de noodsituatie het beheer door de 
bevoegde Gouverneur/Hoge ambtenaar vereisen. 

De crisisbeheerprocessen zijn gekoppeld aan het 
ANIP.	Het	ANIP	bevat	immers	een	fiche	betreffende	
de afkondiging van een provinciale fase. 

Op	31	januari	2022	en	1	februari	2022	zijn	twee	ver-
gaderingen gehouden om de processen voor het 
afkondigen van een provinciale fase te structure-
ren.	 In	 dit	 kader	werd	 een	 reflexfiche	 uitgewerkt	
betreffende	de	eerste	acties	van	de	diensten	van	
safe.brussels in geval van afkondiging van het be-
heer	van	een	noodsituatie	zoals	gedefinieerd	in	het	
KB	van	22	mei	201925.

Deze	fiche	gaat	niet	in	op	de	kwestie	van	de	infra-
structuur, aangezien de acties onafhankelijk van 
de locaties van het crisisbeheer worden uitge-
voerd. Er is een waarschuwingsschema ingevoerd 
in geval van crisisbeheer. 

Naar aanleiding van de multidisciplinaire oefe-
ningen	 “Methotest”	 en	 “Chapeau” die door de 
safe.brussels-diensten werden georganiseerd en 
het	 incident	 dat	 op	 26	 augustus	 202226 op het 
grondgebied van Brussel-Hoofdstad plaatsvond 
en het beheer impliceerde van de safe.brussels- 
diensten, zijn de interne crisisbeheerprocessen 
het voorwerp geweest van verscheidene debrie-
fings.	

Er zijn verscheidene vergaderingen gehouden in 
dit kader om een methodologie te ontwikkelen en 
de	“rollen”	 in	crisisbeheer	te	 identificeren,	waarbij	
deze	het	voorwerp	vormen	van	fiches	met	de	be-
schrijving van de opdrachten die bij de rollen ho-
ren.  Bij een crisis worden deze verschillende te 
bekleden posten in volgorde van prioriteit verdeeld 
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25	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...	op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 23.

26	 Op	26	augustus	2022	raakten	zes	mensen	gewond	door	een	bestelwagen	op	het	terras	van	bar-restaurant	Le	Corbeau	in	Brussel.	
Het	voertuig	sloeg	vervolgens	op	de	vlucht	en	werd	later	teruggevonden	in	Sint-Joost-ten-Node	Dit	incident	heeft	de	Brusselse	
hulpdiensten en autoriteiten gemobiliseerd in een context van vermoeden van terroristische aanslag, hoewel later is gebleken dat 
het om een heel ander soort incident ging.
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op basis van het beschikbare personeel. Afhanke-
lijk van de behoeften van de crisis kan elk van deze 
functies door ieder personeelslid van de diensten 
van safe.brussels worden ingevuld. Vooraf werden 
deze	 fiches	 echter	 gekoppeld	 aan	 een	 specifiek	
profiel	 of	 een	 specifieke	 dienst	 volgens	 het	 idee	
van een optimale werking. 

De opvolging van de gebruikte methodologie en 
van de functies in een crisis maakt deel uit van een 
continu en transversaal proces, en moet ook geïn-
tegreerd worden in de opvolging van de noodplan-
nen en in de operationalisering van het regionaal 
crisiscentrum (RCCR). 

Externe processen

OPERATIONALISERING REGIONAAL CRISISCEN-
TRUM 

De operationalisering van het regionaal crisiscen-
trum (RCCR) is bedoeld om de coördinatie en het 
beheer van gebeurtenissen en crisissen die zich op 
het grondgebied van het BHG kunnen voordoen, te 
optimaliseren.

De crisisbeheerinstrumenten moeten worden aan-
gepast aan nieuwe technologieën enerzijds en aan 
de lessen van voorbije crisissen anderzijds. Het 
RCCR moet werkprocessen implementeren reke-
ning houdend met de behoeften van de partners 

en om alle actoren ter ondersteuning van de op-
drachten van de Hoge ambtenaar in geval van een 
provinciale fase te kunnen omkaderen. Het RCCR 
moet een multidisciplinair expertisecentrum wor-
den en de partners in staat stellen optimaal te 
functioneren volgens de technische werkmetho-
den die hun eigen zijn. 

In dit kader vonden er verschillende ontmoetingen 
plaats met verschillende partners zoals de MIVB, 
Brussel Mobiliteit, de DBDMH, Volksgezondheid, de 
NMBS, de Civiele Bescherming en Defensie. 

CARTOGRAFIE 

De	 situatie	 van	 de	 cartografie	 voor	 de	 opvolging	
van evenementen en het beheer van crisis- of 
noodsituaties is vrij complex, zowel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als in België. De bestaande 
instrumenten zijn meestal gericht op één deel van 
het incident en kaderen niet in een meer algemene 
visie.

De	 cartografische	 behoeften	 van	 de	
safe.brussels-diensten ter ondersteuning van 
de opdrachten van de Hoge ambtenaar zijn even 
breed als gevarieerd, aangezien alle situaties in 
kaart moeten kunnen worden gebracht, ook de-
gene die we nog niet kennen. Er werd een ana-
lyse uitgevoerd met betrekking tot de vereisten 
voor een dynamische en aanpasbaar instrument. 
Het moet de geactualiseerde terbeschikkingstel-
ling van gegevens afkomstig van verschillende 
partners mogelijk maken, alsmede een polyvalent  
gebruik, aangezien het mogelijk is dat het zowel de 
communicatie	naar	de	bevolking	kan	betreffen	als	
het crisisbeheer met de disciplines en zelfs de sta-
tistische visualisering van gegevens.

Er is nog steeds analyse en overleg aan de gang 
om een zo goed mogelijk aan de bovengenoemde 
behoeften	aangepast	cartografisch	instrument	te	
ontwikkelen.

10. PROCES CRISISBEHEER
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Crisisbeheer11.

11. CRISISBEHEER

Coronaviruspandemie 
(COVID-19) 

Hoewel	de	federale	fase	betreffende	de	coördinatie	
en	het	beheer	van	de	COVID-19-crisis	op	13	maart	
2020	was	afgekondigd,	had	de	Hoge	ambtenaar27, 
toen belast met het doorgeven en toepassen van 
de op het federale niveau genomen beslissingen, 
de verantwoordelijkheid om de maatregelen in die 
context te nemen. Op het moment dat de nieuw 
benoemde	Hoge	 ambtenaar	 op	 26	 juli	 2021	 aan-
trad, zette zij de uitvoering van die opdrachten 
voort.

De cel Crisis Management van safe.brussels is 
dan ook doorgegaan met het verspreiden van de 
communicaties en communicatiemiddelen aan de 
gemeenten en de crisisbeheerpartners. Zo werd 
bijvoorbeeld het door het NCCN verzonden beeld-
materiaal	en	grafisch	materiaal	onmiddellijk	over-
gemaakt aan de disciplines en de gemeentelijke 
noodplanners.

Evenzo hadden de diensten van safe.brussels ter 
ondersteuning van de Hoge ambtenaar de rol om 
de instructies en besluiten na de vergaderingen 

van het Federaal Coördinatiecomité (COFECO) 
door te geven aan de gemeenten. In omgekeerde 
richting werden indien nodig de vragen van de ge-
meenten aan het NCCN gericht. 

De besluiten genomen door de Minister-President 
zijn ook aan de gemeenten meegedeeld.  

De	situatie	betreffende	de	evolutie	van	de	cijfers	
in het Brussels Gewest werd op regelmatige basis 
opgevolgd wat, en meer bepaald wat betreft de 
hospitalisaties en de verzadiging van de intensieve 
zorgen. 

Om	meer	 specifiek	 te	 kunnen	 antwoorden	 op	 de	
vragen over de politiemaatregelen genomen door 
de Minister-President, is binnen safe.brussels een 
systeem opgezet, in samenwerking met zijn juridi-
sche dienst.   

In het kader van het beheer van de federale fase 
van de COVID-gezondheidscrisis heeft de minis-
ter van Binnenlandse Zaken28 de provinciegou-
verneurs en de Hoge ambtenaar van de Brusselse  
Agglomeratie	 in	mei	 2020	 de	 instructie	 gegeven	
een BNIP COVID-19 op te stellen. Naar aanleiding 
van deze aanbeveling gaf de Hoge ambtenaar bij 

27	 Viviane	Scholliers	(Hoge	Ambtenaar	van	de	Brusselse	Agglomeratie	van	2016	tot	2021).

28	 Pieter	De	Crem.
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haar aantreden opdracht tot het opstellen van 
het	plan	ter	compensatie	van	de	opheffing	van	de	 
federale	crisisbeheerfase.	Het	BNIP	is	op	31	maart	
2022	 door	 de	 Veiligheidscel	 gevalideerd	 en	 or-
ganiseert het gecoördineerde beheer van zowel  
episodes van beperkte besmettingen als een even-
tuele toename van het aantal gevallen.

Oekraïne

AFKONDIGING VAN DE PROVINCIALE FASE

In tegenstelling tot de coronaviruscrisis en ondanks 
de door de Minister-President en de Hoge ambtenaar 
gezamenlijk ondertekende brief waarin de noodzaak 
van een federale fase werd uiteengezet, werd deze 
laatste niet afgekondigd in het kader van de crisis in 
verband met de massale aankomst van uit Oekraïne 
gevluchte personen op Belgische bodem. 

Bij gebrek aan gecoördineerd beheer op het federale  
niveau en om het hoofd te bieden aan de recht-
streekse impacten van de oorlog in Oekraïne op 
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest,	heeft	de	Hoge	ambtenaar	aldus	op	15	maart	
2022,	 in	 overleg	met	 de	Minister-President	 en	 na	
raadpleging van de Burgemeesters, beslist om de 
provinciale crisisbeheerfase op het niveau van de 
Brusselse Agglomeratie af te kondigen. 

De problemen in het Zuidstation, het punt van 
aankomst in België van personen op de vlucht uit  

Oekraïne, maakten dat de Brusselse autoriteiten 
de facto dringend actie moesten ondernemen met 
betrekking tot de massale toestroom van mensen 
zonder huisvestingsoplossing. Dit laatste punt, dat 
de hoofdstad onderscheidt van de andere regio’s 
van België, waar minder impact is van het vragen 
van diensten aan burgers, werd versterkt door de 
geopolitieke bezorgdheden met betrekking tot het 
conflict	en	door	de	 inschattingen	 	van	de	federale	
evaluatiecel inzake de verwachte migratiestroom29.

Deze beslissing om de strategische beheerfase in te 
gaan heeft de Hoge ambtenaar in staat gesteld om 
de initiatieven en de gemeentelijke en gewestelijke 
middelen te coördineren, maar ook de situatie op het 
terrein samen met alle autoriteiten en diensten be-
last met veiligheid en bijstand, waaronder alle hulp-
verleningsdisciplines, waarop tijdens deze humani-
taire crisis een bijzonder beroep werd gedaan.

Op	 24	 maart	 2022	 heeft	 de	 Brusselse	 Regering	
een gewestelijke coördinator30 aangesteld die ver-
antwoordelijk is om samen te werken met de Hoge  
ambtenaar om een duurzame strategie voor de op-
vang van de vluchtelingen te ontwikkelen, bestemd 
om aan te sluiten bij het crisisbeheer door de Hoge  
ambtenaar. In dit kader is een nota over de Strategie 
voor integratie van de Oekraïners in het Brusselse 
weefsel opgesteld door de gewestelijke coördinator 
en	op	1 april	2022	door	de	Brusselse	Regering	aan-
genomen.

Hoewel de afkondiging van de provinciale fase een 
primeur	is	voor	het	BHG,	eindigde	deze	fase	op	30	juni	
2022	na	overleg	van	de	Hoge	ambtenaar	met	de	ge-
westelijke	“Oekraïne-coördinator”,	Pierre	Verbeeren,	
alsmede met de verschillende disciplines, de  
Minister-President en de Gewestelijke Veiligheids-
raad	 (GVR),	 bijeengekomen	 op	 29	 juni	 2022.	 De	 
begrippen noodsituatie en crisis zoals beschre-
ven	 in	 het	 koninklijk	 besluit	van	 22	mei	 201931 tot 
vaststelling van de criteria voor het instellen en  
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29	 Destijds	werd	volgens	de	schattingen	van	het	NCC	verwacht	dat	in	de	zomer	van	2022	in	totaal	200.000	vluchtelingen	op	het	Bel-
gische grondgebied zouden aankomen.

30	 Pierre	Verbeeren.

31	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 23.
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handhaven van een provinciale crisisbeheerfase 
leken immers niet langer vanzelfsprekend. In een 
context waarin zowel de cijfers als de veiligheids-
beoordelingen sterk naar beneden werden herzien, 
werd het beheer van de noodsituatie voortaan orga-
nisatorisch voortgezet via structurele maatregelen 
naar het voorbeeld van het systeem voor noodop-
vang georganiseerd door het federale niveau, de ze-
ven sectorale werkgroepen in het BHG, het informa-
tieplatform voor de bevolking helpukraine.brussels, 
het huisvestingsplatform bemyguest.brussels en 
de voortzetting van de werkzaamheden van de au-
toriteiten alsook van de lokale en gewestelijke in-
stellingen.

Tijdens de drie maanden van de provinciale fase 
hebben de Hoge ambtenaar en haar personeel 
meer dan 69 federale en gewestelijke vergaderin-
gen	bijgewoond	en	meer	dan	46	overlegmomenten	
tussen	partners	georganiseerd,	waarvan	er	13	door	
alle gemeenten werden bijgewoond, evenals 8 bij-
eenkomsten van het Provinciaal Coördinatiecomité 
(CC-Prov).

Provinciaal Coördinatiecomité 

In het kader van de afkondiging van de provinci-
ale crisisbeheerfase zit de Hoge ambtenaar het 
Provinciaal Coördinatiecomité voor. Tijdens deze  
wekelijkse bijeenkomsten wordt de crisis beoor-
deeld en beheerd vanuit een multidisciplinair oog-
punt.	 Zoals	 bepaald	 in	 het	 KB	 van	 22	 mei	 2019	
moet het CC-PROV, orgaan voor overleg met de 
hulpverleningsdisciplines, regelmatig worden bij-
eengeroepen en op de hoogte worden gehouden 
van de evolutie van de situatie. In het begin van 
de fase kwam het een keer per week bijeen opdat 
de partners elkaar op de hoogte zouden houden. 
Daarna vergaderde het om de twee weken. 

Overleg met het gemeentelijke niveau

In het kader van deze provinciale fase bleek regel-
matig overleg nodig met de gemeenten betrokken 

bij de opvang en de huisvesting van de vluchtelin-
gen. Er werd snel overleg opgezet tussen de ge-
meentelijke vertegenwoordigers, de gewestelijke 
“Oekraïne-coördinator”	en	de	Hoge	ambtenaar. 

Dit belangrijke relais werd reeds vanaf 11 maart 
2022	 verzekerd:	 de	 noodplanners	 van	 de	 19	 ge-
meenten van het BHG werden uitgenodigd voor 
een overlegvergadering om de situatie te evalue-
ren, waarna ieder van hen werd gevraagd voor zijn 
gemeente een single point of contact (SPOC) aan te 
wijzen, een referentiepersoon die zou instaan voor 
het centraliseren van de informatiestroom. Sinds-
dien ontmoetten al deze gemeentelijke SPOC’s 
en hun eigen genodigden elkaar wekelijks in een 
overlegvergadering met gewestelijke of federale  
vertegenwoordigers voor het beantwoorden van 
vragen en het verzamelen van ervaringen. Er wer-
den andere communicatiestrategieën ingevoerd:  

• Centralisatie van de tweerichtingscommuni-
caties via de generieke mailbox van de Hoge  
ambtenaar; 

• Periodieke telefonische interviews, onder meer 
in	het	kader	van	de	monitoring	van	de	cijfers; 

• Opening	van	 een	 gedeelde	 “Teams”	waarin	 de	
belangrijke documenten, gedeelde bestanden 
en notulen van vergaderingen online worden 
geplaatst. 

Overleg met het gewestelijke niveau 

In	 het	 kader	 van	 de	 crisis	 betreffende	 de	 Oekra-
iense vluchtelingen is een gewestelijke Task Force 
opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van 
ministeriële kabinetten alsook van de gewestelijke 
instellingen en overheidsdiensten betrokken bij het 
actiedomein verbonden aan de crisis. De Task Force 
is verantwoordelijk voor de coördinatie en monito-
ring op alle beleidsterreinen en wordt voorgezeten 
door de kabinetschef van de Minister-President.

Als voorzitster32 van sectorale werkgroep 7, die 
verantwoordelijk is voor de organisatie van de 

32	 Missie	geformaliseerd	door	de	nota	aan	de	Brusselse	Hoofdstedelijke	Regering	betreffende	de	implementatie	van	de	Strategie voor 
de integratie van de Oekraïense onderdanen in het Brusselse weefsel.
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communicatie naar de bevolking toe, werden o.l.v. 
de Hoge amtenaar bovendien talrijke vergaderin-
gen gehouden, zowel in het kader van het overleg 
in deze werkgroep als ter voorbereiding daarvan.

Overleg met het federale niveau 

Hoewel er geen enkele federale fase in gang werd 
gezet, werden verscheidene instrumenten voor 
crisisbeheer op het nationale niveau ingezet,  
zoals de vergaderingen van het Federaal Coördi-
natiecomité (COFECO), de Evaluatiecel (CELEVAL) 
en de Informatiecel (Infocel). Ter gelegenheid van 
deze vergaderingen werd samenwerking verzekerd 
tussen de verschillende diensten van de Federale  
Regering	 en	 de	 gefedereerde	 entiteiten.  Over	 de	
inhoud van dit overleg werd systematisch ver-
slag uitgebracht aan de gemeenten, waarbij het 
Gewest aldus zorgde voor de informatiestroom  
tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus.

CRISISCOMMUNICATIE 

Implementatie van de website helpukraine.brussels 

Het	KB	van	22	mei	2019	belast	de	Hoge	ambtenaar	
met de opdrachten van waarschuwing van en in-
formatieverstrekking aan de bevolking, waaronder  
de	 taak	 om	 “de verschillende directe en indirec-
te communicatiekanalen van de bevolking en 
van de geïdentificeerde doelgroepen op de meest  
geschikte wijze tot stand te brengen en te gebrui-
ken, rekening houdend met de noodsituatie”33. Het 
gaat om het aanwenden en implementeren van de 
middelen voor communicatie met en informatie-
verstrekking aan de bevolking en, meer in het alge-
meen,	iedereen	die	door	de	crisis	wordt	getroffen.	

In dit kader werd - en we moeten hier de menselij-
ke en technische middelen die werden ingezet om 
de heel korte termijnen te halen erkennen - een  
informatieplatform ontwikkeld in de context van de 
Oekraïne crisis. De wesbite bevat een aantal nutti-
ge inlichtingen die worden verstrekt via artikels in 

het Nederlands, Frans, Engels, Oekraïens en Rus-
sisch. De website wordt voortdurend bijgewerkt. 

Voorzitterschap van WG 7 Gewestelijk COM

Na de aanneming door de Brusselse Regering op 
1	april	2022	van	de	nota	over	de	Strategie voor de 
integratie van de Oekraïense onderdanen in het 
Brusselse weefsel kreeg de leidend ambtenaar 
van safe.brussels die de opdrachten van Hoge 
ambtenaar vervult, het voorzitterschap van WG 7  
toegewezen. Deze beslissing volgde op de im-
plementatie van de website in het kader van de  
provinciale fase. 

De volgende opdrachten zijn aan de WG toegewezen: 

• structurering, operationalisering en evaluatie 
van de informatieverstrekking aan de Oekraïen-
se gemeenschap;

• aanmaak en actualisering van een informatieve 
website bestemd voor de gemeenschap;

• ontwikkeling van de informatiemedia in het  
Oekraïens;

• onderzoeken van de mogelijkheid om loket-
ten en/of telefonische informatiecentra met 
Oekraïens sprekende correspondenten op te 
zetten; 

• samenwerking met de Caritas-hotline in België; 
• bepalen van een tolkmodel geldig voor alle sec-

toren, rekening houdend met het model van  
sociaal tolken dat een goed begrip van de hefbo-
men naar tewerkstelling mogelijk maakt alsook 
kwaliteit en vertrouwelijkheid garandeert. 

• voorbereiding van de vergaderingen van de 
gewestelijke task force voor coördinatie en  
begroting, opstellen van regelmatige voortgangs-
verslagen en verzekeren van de tenuitvoerlegging 
van de beslissingen van de task force.

Monitoring van de cijfers 

Gezien het groot aantal mensen dat uit Oekraïne is 
gevlucht en in België is aangekomen en de moeilijk-
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33	 Koninklijk	besluit	van	22	mei	2019	betreffende	de	noodplanning...op.cit.,	B.S., 27 juni 2019, art. 13.
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heid om de reële impact van deze volksverhuizin-
gen op het niveau van het Gewest te meten, bleek 
het heel snel noodzakelijk om een instrument te 
ontwikkelen voor continue analyse van de situatie 
in Brussel. Sinds 1 april volgt de dienst SITCEN van 
safe.brussels	in	dit	verband	de	cijfers	betreffende	
de instroom en integratie van mensen die Oekra-
ine ontvluchtten, voor het grondgebied van het 
Brussels Gewest. Medio april kreeg safe.brussels 
van	de	Task	Force	een	officieel	mandaat	voor	deze	
opdracht en sindsdien verzekert het deze monito-
ring, waarbij het aan de beslissingsbevoegde auto-
riteiten wekelijks gegevens en trends verstrekt op 
verschillende niveaus: internationaal, nationaal en 
specifiek	voor	het	BHG.	Op	dit	moment	werden	er	
acht cijferanalyserapporten opgesteld.

In deze context moest in korte tijd een gediversi-
fieerd	 samenwerkingsnetwerk	worden	ontwikkeld	
om een maximum aan bronnen te vergelijken: de 
United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR),	 de	Blueprint-rapporten	van	de	Europe-
se Commissie in het kader van Integrated Political 
Crisis Response (IPCR), het Nationaal Crisiscen-
trum (NCCN), de Dienst Vreemdelingenzaken, het 
Rode Kruis, Actiris, de Federatie Wallonie-Brussel 
(FWB) en de Vlaamse gemeenschapscommissie 
(VGC) voor het kleuter-, basis- en secundair onder-
wijs,	Office	de	la	naissance	et	de	l’enfance	(ONE)	en	
Kinderopvang in Brussel voor de opvang van jonge 
kinderen alsook, natuurlijk, de negentien Brusselse 
gemeenten en OCMW’s. Dit netwerk wordt voortdu-
rend verder ontwikkeld met het oog op een steeds 
nauwkeurigere monitoring. Het ging er ook om, 
door al deze gegevens te gebruiken, te verhelpen 
aan het probleem van het dark number (= in deze 
context, de vluchtelingen die aan het traditione-
le	 integratiecircuit	en	dus	aan	elke	kwantificering	
ontsnappen). De samenwerking met de federale en 
regionale partners binnen de CELEVAL vormt ook 
een gelegenheid om omtrent deze problematiek te 
werken. 

In	het	laatste	kwartaal	van	2022	verschenen	deze	
verslagen	aan	de	gewestelijke	Task	Force	telkens	2	
keer per maand. 

Wekelijkse SITREP

Via regionale Situation Reports (SITREP) wilde 
safe.brussels zijn partners wekelijks informeren 
over de belangrijke beslissingen en initiatieven met 
impact op het Gewest. 

De Oekraïnecrisis heeft op tal van gebieden tot 
grote mobilisatie geleid. Via de SITREP wilde 
safe.brussels een lokaal initiatief of de activitei-
ten van een van de gewestelijke partners onder de 
aandacht brengen. 

De wekelijkse SITREP in het kader van de Oekraïne-
crisis werd als volgt gestructureerd:

• Een	punt	 “Internationale	situatie”	om	de	part-
ners te informeren over de context van de crisis 
aan de hand van belangrijke feiten, wendingen, 
ontmoetingen en beslissingen van de afgelo-
pen week. De bronnen waren afkomstig uit het 
internationale persoverzicht

• Een	punt	“Flux	+	cijfers”	met	de	belangrijkste	cij-
fers	betreffende	de	Oekraïense	migratiestroom	
(onder andere het aantal personen op de vlucht, 
het aantal in België geregistreerde personen, 
het aantal in het BHG gehuisveste personen, de 
geactualiseerde prognose van het totale aantal 
Oekraïners dat in België wordt verwacht).

• Een	punt	betreffende	de	initiatieven	op	het	ni-
veau van het BHG dat de partners informeert 
over de belangrijke maatregelen en beslissin-
gen die door de gewestelijke autoriteiten en in-
stellingen zijn genomen om de opvang van de 
Oekraïners die tijdelijke bescherming genieten, 
te organiseren en te structureren.

• Een punt inzake veiligheid waarin enkele ad hoc 
feiten	 worden	 vermeld	 betreffende	 de	 veilig-
heidscontext in verband met de gevolgen van 
het	 conflict	 in	 België	 (autoverzekeringen	 voor	
de Oekraïners, de Belgische vrijwilligers die 
naar het front zijn getrokken, CBRN-dreiging, 
te nemen cyberbeveiligingsmaatregelen, ...). De 
werkzaamheden werden verricht op basis van 
Open Source, de in België genomen maatrege-
len of de vrijgegeven OCAD-verslagen.

• Een punt Partner in the Picture waarin elke  



30

week een andere getuigenis van de actoren in 
het BHG met betrekking tot het crisisbeheer 
wordt opgenomen. Met de partners werd voor-
af contact opgenomen aangaande de maat-
regelen en personeelsmiddelen ingezet om de 
problemen waarmee ze te maken krijgen, op te 
lossen.

• Een Aandachtspunt communicatie: de bedoe-
ling was hier om de kwesties van de tijdens de 
crisis gebruikte woordenschat te regelen, opdat 
de debatten onder de verschillende actoren van 
het crisisbeheer op eenzelfde lexicon geba-
seerd zouden zijn. 

De SITREP werd elke vrijdagavond in het Neder-
lands en het Frans naar de crisisbeheerpartners 
gestuurd. 

IMPLEMENTATIE VAN EEN OPERATIONEEL  
SYSTEEM: ONTHAALLOKET ZUIDSTATION 

Op	 7	 maart	 2022	 vond	
overleg plaats tussen 
de Minister-President, 
de Brusselse minis-
ter van Gezondheid en 
de Hoge ambtenaar 
over de aankomst van 
tijdelijk uit Oekraïne  
vertrokken mensen 
via het internationale 
treinstation Brussel- 
Zuid. Er was immers 
nood aan een oplos-
sing voor de oriënte-
ring van mensen die 
aankwamen en door de 
sluiting van het regis-
tratiecentrum op hun 
integratietraject waren 
geblokkeerd en voor 
degenen die gewoon 
op doorreis waren naar 
andere landen. Vanaf  
11 maart werd, na  
meerdere overlegver-

gaderingen, een procedure opgezet tussen de 
diensten van safe.brussels, Bruss’help, de NMBS, 
de MIVB, het Belgische Rode Kruis, de SPC, politie-
zone Zuid en de Brussels Hotels Association (BHA), 
waardoor diezelfde avond nog een opvang- en  
oriëntatiesysteem kon worden geoperationaliseerd 
in het Zuidstation.  

Elke	avond,	tussen	11	en	27	maart,	gemiddeld	van	
16	u	tot	23	u,	coördineerden	de	medewerkers	van	
de safe.brussels-diensten, ondersteund door het 
SITCEN van safe.brussels, de oriëntatie van de 
Oekraïners in het station naar kamers die door 
een tiental Brusselse hotels gratis ter beschikking 
waren gesteld. Gedurende deze periode werden 
487	personen,	onder	wie	95	kinderen,	voor	één	of	
meerdere	 nachten	 ondergebracht	 in	 185	 kamers	
verspreid	over	15	hotels.	

Deze noodoplossing bleek al snel op langere 
termijn noodzakelijk gezien de evolutie van de  
Oekraïnecrisis en de steeds grotere stroom mensen  
die	het	conflict	ontvluchtte.	Wat	aanvankelijk	be-
trekking had op een noodregeling, vereiste voort-
aan een structureler beheer. In deze dynamiek 
werd	vanaf	28	maart	een	consortium	bestaande	uit	
het Burgerplatform, het Rode Kruis en Bruss’Help 
opgericht om zowel overdag als ‘s avonds de eer-
stelijnsopvang van de aangekomenen en het  
beheer van het INFO-punt van het station duur-
zaam over te nemen.  

Vanaf	die	datum	tot	op	28	september	2022	omka-
derde het Belgische Rode Kruis aldus de aankomst  
van de vluchtelingen uit Oekraïne in de noodop-
vangs-, oriëntatie- en EHBO-lokalen die door de 
NMBS ter beschikking waren gesteld. De nood-
huisvesting werd voortgezet door gebruik te  
maken van de hotelkamers, maar ook door de 
vluchtelingen door te verwijzen naar Centrum  
Ariane, gebouw van de Brusselse Gewestelijke  
Huisvestingsmaatschappij (BGHM), of naar de 
voorzieningen van New Samusocial. 

De door de Hoge ambtenaar georganiseerde nood-
oplossing bleek onmisbaar ondanks de op het  

11. CRISISBEHEER
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federale niveau vastgelegde beginselen met  
betrekking tot de verschillende huisvestings- 
behoeften	 geïdentificeerd	 in	 de	 loop	 van	 het	 
opvangtraject van de vluchtelingen. Die beginse-
len waren de volgende:

• Noodopvang: georganiseerd door de federa-
le overheid. Het ging om een opvang bestemd 
voor mensen die nog niet waren geregistreerd. 
De opvang vindt plaats in Brussel en duurt 
maximaal	1	tot	2	dagen.

• Crisishuisvesting: georganiseerd na de regis-
tratie via samenwerking van alle gezagsniveaus.
Het betreft particuliere of openbare initiatieven 
die oplossingen bieden die slechts voor enkele 
dagen of weken zijn bedoeld.

• Tijdelijke huisvesting: georganiseerd door de 
gewesten. Na enkele dagen of weken wor-
den mensen doorverwezen naar de reguliere  
woningmarkt of naar centra voor duurzame 
huisvesting.

In totaal konden meer dan 9.000 mensen worden 
gehuisvest in afwachting van hun bezoek aan 
het registratiecentrum. Gedurende deze perio-
de bleven de Hoge ambtenaar en haar diensten, 
ter	ondersteuning	van	de	gewestelijke	“Oekraïne- 
coördinator”34, het systeem monitoren via de  
rapporten van het Rode Kruis en de ad hoc coör-
dinatievergaderingen om de eventuele behoeften  
te	 identificeren	 en	 eraan	 tegemoet	 te	 komen.	 
Vermits er een structureel traject werd geïmple-
menteerd voor de gestabiliseerde migratiestroom, 
is het systeem in het Zuidstation nu gereduceerd 
tot een door Bruss’help georganiseerd geautomati-
seerd oriënteringspunt. We kunnen onthouden dat 
meer	dan	28.000	mensen	zijn	opgevangen	door	dit	
systeem dat met spoed tot stand is gebracht via 
de gecoördineerde solidariteit van de betrokken  
actoren.

Extreme weersomstandig-
heden

HITTEGOLF

Naar aanleiding van de jaarlijkse waakzaamheids-
fase	 tussen	 15	 mei	 en	 30	 september	 van	 het	 
Federaal Ozon- en Hitteplan worden de verwachte 
temperaturen en ozonpieken gemonitord door de 
Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL)35. 	

In	de	volgende	drie	periodes	in	de	zomer	van	2022	
werd de waarschuwingsfase bereikt:

• 14	juli	-	21	juli	2022 	
• 6	augustus	2022	-	18	augustus	2022	
• 22	augustus	2022	-	27	augustus	2022 

Zoals elk jaar hadden de diensten van safe.brussels 
de	 gemeenten	 gevraagd	 naar	 hun	 “hittegolf-
maatregelen”,	 en	 dat	 vóór	 15	 mei,	 begin	 van	 de	 
waakzaamheidsfase. Tijdens de zomer werden de 
door IRCEL ontvangen prognoses en mededelin-
gen over de activering van de waarschuwingsfa-
se van het plan aan de gemeenten doorgegeven,  
opdat zij de in de gemeentelijke regelingen op-
genomen maatregelen (bewustmakings- en  
preventieacties) zouden kunnen nemen.

Vlak voor de zomer werd op initiatief van de Hoge 
ambtenaar een overleg georganiseerd tussen de 
dienst Crisis Management van safe.brussels en 
de werkgroep overstromingen. Deze werkgroep 
wordt geleid door Leefmilieu Brussel en functio-
neert in samenwerking met de wateroperatoren 
Vivaqua, Hydria en Haven van Brussel. De doelstel-
ling bestond erin meer inzicht te krijgen in de rol 
van elk van de operatoren en in de samenwerking 
met Leefmilieu Brussel bij de monitoring van het  
overstromingsrisico en de eventuele te nemen 
maatregelen. De doelstelling van deze werkgroep 

34	 Als	zodanig	aangewezen	door	de	Brusselse	Regering	op	24	maart	2022.

35 Samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse, Vlaamse en Waalse Gewest inzake het toezicht op emissies in de lucht en op 
de structurering van de gegevens, https://www.irceline.be/nl. 
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bestond ook in het opstellen van een waarschu-
wingsprocedure	voor	de	zomer	van	2022	 in	geval	
van overstromingen in het Brussels Gewest (in 
afwachting van de voltooiing en goedkeuring van 
het	 specifieke	 BNIP).	 De	 door	 de	 safe.brussels- 
diensten geuite behoefte was om te beschikken 
over een gezamenlijk schriftelijk advies van alle 
wateroperatoren met aanbevelingen voor door de 
overheid te nemen maatregelen in geval van over-
stromingen en met duidelijke vermelding van de 
notie vooralarm of alarm.

LANGDURIGE DROOGTE EN RISICO OP VEGETA-
TIEBRAND 

Gezien de aanhoudende droogte die deze zomer 
het hele land heeft geteisterd en de bijkomende  
maatregelen en beperkingen die in bepaalde  
provincies werden opgelegd om bosbranden 
te voorkomen, werd de situatie in het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest van nabij gevolgd door de 
diensten van safe.brussels.

Op	 4	 augustus	 hebben	 de	 diensten	 van	 
safe.brussels ter ondersteuning van de Hoge  
ambtenaar een informatiebrief over de monitoring 
van de situatie gestuurd naar de Korpschef van 
de DBDMH, de leden van de Veiligheidscel en het  
Kabinet van de Minister-President. 

Op 10 augustus werd op de website van  
safe.brussels een bericht gepubliceerd waar-
in de maatregelen werden beschreven die waren  
genomen in het kader van de aanhoudende hitte en 
droogte in het Brussels Gewest en elders in België. 
Deze mededeling werd opgesteld in samenwer-
king met Leefmilieu Brussel en Vivaqua en werd 
ook gedeeld met de diensten van de gouverneurs 
van de Waalse provincies (naar aanleiding van de in  
5	provincies	genomen	politiebesluiten	inzake	ver-
bod op het maken van vuur). 

De wachtnummers van de diensten SITCEN en  
Crisis Management van safe.brussels werden ge-
deeld met Leefmilieu Brussel en omgekeerd ont-
vingen wij de nummers van de wachtdienst van 
Bos en Natuur (boswachter van wacht/brigade-
chef). 

Er werd contact opgenomen met de DBDMH om 
meer informatie te verkrijgen over het risico op 
bos-en vergetatiebranden en over de door de  
DBDMH op dit gebied genomen acties, alsmede 
over de middelen waarover deze dienst beschikt.  

Op initiatief van de Hoge ambtenaar vonden er  
tussen	18	augustus	en	20	september	2022	vijf	we-
kelijkse overlegmomenten plaats in verband met 
de droogte en hitte en de stand van zaken in het 
BHG.

Leefmilieu Brussel (Afdeling Water en Natuur/Bos) 
en Vivaqua namen actief deel als volgt:

• Vivaqua door feedback te geven over de ver-
gadering van de expertisecel droogte van het 
Waalse regionaal crisiscentrum en over de 
gevolgen van de situatie van aanhoudende 
droogte voor de drinkwatervoorziening in het  
Brussels Gewest; 

• Leefmilieu Brussel door de stand van zaken 
te	 schetsen	 betreffende	 de	 toestand	 van	 het	 
Zoniënwoud, de groene ruimten en de waterlo-
pen in het Brussels Gewest.

Daarnaast werden tijdens deze vergaderingen ook 
aspecten zoals de communicatie naar de bevolking 
en mogelijke maatregelen besproken. 

Op	9	september	2022	had	de	Hoge	ambtenaar	een	
ontmoeting met Minister Maron over de uitdagin-
gen op het vlak van noodplanning en crisisbeheer 
verbonden aan de klimaatontregelingen. Dit overleg 
was	bedoeld	als	input	voor	de	reflectie	in	het	kader	
van de momenteel ondernomen risicoanalyse. 

11. CRISISBEHEER
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12.

12. RELATIES MET HET PARLEMENT

Relaties met  
het Parlement

Voorstelling aan het  
Parlement

Op	15	maart	2022	werd	de	Hoge	ambtenaar	uitge-
nodigd om haar prioriteiten voor te stellen voor de 
Commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels 
Parlement. Deze presentatie werd gevolgd door 
een uitwisseling met de parlementsleden over de 
bevoegdheden op het vlak van noodplanning en 
crisisbeheer van de safe.brussels-diensten ter  
ondersteuning van de Hoge ambtenaar. 

Follow-up van de parlemen-
taire aanbevelingen 

In haar eerste ambtsjaar werd bijzondere aandacht 
besteed aan de opvolging van de parlementaire 
aanbevelingen. 

SPECIALE COVID-19-COMMISSIE VAN HET 
BRUSSELS PARLEMENT

Naar aanleiding van de COVID-19-gezondheids- 
crisis heeft het Brussels Parlement in de herfst van 
2020	 een	 speciale	 commissie	 opgericht	voor	 het	
beheer van de pandemie en de gevolgen ervan in 
het Brussels Gewest.

Op dit punt heeft het optreden van de huidige 
Hoge ambtenaar alleen betrekking op de opvolging 
van de aanbevelingen uitgebracht van de speciale 
commissie.

Na de actoren te hebben gehoord die betrokken 
waren bij het beheer van deze crisis voor het Brus-
sels Gewest, waaronder de Hoge ambtenaar die tij-
dens deze periode verantwoordelijk was, heeft de 
commissie een verslag opgesteld met voorgestel-
de aanbevelingen aan de Brusselse Regering op 
verschillende vlakken, zoals de luiken veiligheid/
coördinatie/lokale besturen, sociaal/gezondheid 
en economie/werkgelegenheid.
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Met betrekking tot het eerste luik, dat rechtstreeks 
verband houdt met de bevoegdheden van de Hoge 
ambtenaar, is binnen safe.brussels een opvol-
gingsrooster opgesteld voor de implementatie van 
de verschillende aanbevelingen.

Aan de eerste en veruit meest essentiële aanbe-
veling, met name om voor elk nieuw crisisbeheer 
in het Brussels Gewest, een eenheid van comman-
do tot stand te brengen, is met voorrang voldaan 
met	de	publicatie	van	de	ordonnantie	van	30	juni	
2022	waarbij	de	vervulling	van	de	opdrachten	van	
de Hoge ambtenaar aan de leidend ambtenaar van 
safe.brussels wordt toevertrouwd.

Over alle aanbevelingen in het luik veiligheid/ 
coördinatie/lokale autoriteiten werd ook vergaderd 
met het Kabinet van de Minister-President om de 
actoren	 te	 preciseren	 die	 geïdentificeerd	werden	
als degenen die het best de aanbevelingen kun-
nen implementeren. Evenzo werden voor bepaalde 
aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld de noodzaak om 
noodopslagplaatsen voor uitrusting in geval van 
crisisbeheer	te	identificeren,	de	preciseringen	van	
technische orde verstrekt door de diensten van 
safe.brussels ter ondersteuning van de Hoge amb-
tenaar.

Er dient ook te worden benadrukt dat dit verslag 
beantwoordt aan de aanbeveling om een jaarver-
slag van de Hoge ambtenaar voor te leggen aan het 

Brussels Parlement.

OVERLEGCOMMISSIE VAN DE BURGERS VAN 
HET FRANSTALIG BRUSSELS PARLEMENT 

Aansluitend op de wens om de burgers nog meer bij 
het politieke besluitvormingsproces te betrekken, 
heeft het Franstalig Brussels Parlement tijdens 
deze legislatuur de aanzet gegeven tot de oprich-
ting van overlegcommissies over diverse thema’s, 
waaronder hun rol in de preventie, de communica-
tie, het crisisbeheer en de evaluatie ervan.

De werkzaamheden van deze commissie, bestaan-
de uit burgers uit een representatief panel van de 
Brusselse bevolking en afgevaardigden van de ver-
schillende politieke groepen, vonden plaats in de 
maanden	september	en	oktober	2021.

De Hoge ambtenaar evenals medewerkers van 
safe.brussels hebben deelgenomen aan de werk-
zaamheden van de commissie in plenaire zitting 
alsook in de werkgroepen in de hoedanigheid van 
deskundigen. De uitwisselingen met de burgers 
waren zowel voor henzelf als voor de diensten van 
safe.brussels bijzonder verrijkend.

De Commissie heeft haar werkzaamheden afgeslo-
ten met de publicatie van aanbevelingen die hoofd-
zakelijk tot het Brussels Parlement en de gemeenten 
zijn gericht. De diensten van safe.brussels blijven 
beschikbaar voor de technische ondersteuning die 
nodig is voor hun implementatie. 

Een	van	de	aanbevelingen	was	echter	meer	specifiek	
gericht tot de diensten van safe.brussels door haar 
suggestie om in geval van crisisbeheer een uniforme 
communicatiestrategie toe te passen. 

Tijdens	 de	 provinciale	 fase	 van	 de	 “Oekraïne- 
crisis” is hieraan voldaan met de oprichting van WG 7  
“communicatie”	 en	 de	 verschillende	 communica-
tie-initiatieven op regionaal niveau die de Hoge amb-
tenaar tijdens de volledige duur van deze crisis heeft 
gelanceerd.

12. RELATIES MET HET PARLEMENT
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Cel Wapens13.

13. CEL WAPENS

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke  
Regering	 van	 3	 september	 2015	 houdende	 toe-
kenning van opdrachten aan een Hoge ambtenaar 
zoals	bedoeld	in	artikel	48,	derde	lid,	van	de	bijzon-
dere	wet	 van	 12	 januari	 1989	met	 betrekking	 tot	
de Brusselse instellingen bepaalt (artikel 1) dat de 
Hoge ambtenaar de normaliter aan de provincie- 
gouverneur toegekende bevoegdheden uitoefent 
zoals	vastgelegd	door	de	wet	van	8	juni	2006	hou-
dende de regeling van economische en individuele 
activiteiten met wapens, tenzij deze wet anders 
bepaalt.

De	materie	“wapens”	is	een	federale	aangelegen-
heid die onder de FOD Justitie valt.

In overeenstemming met de hierboven genoem-
de wet en de voornaamste uitvoeringsbeslui-
ten ervan, namelijk het koninklijk besluit van  
20 september	1991	tot	uitvoering	van	de	Wapenwet	
en	 het	 koninklijk	 besluit	 van	 29	 december	 2006	
tot uitvoering van sommige bepalingen van de  
Wapenwet	van	8	juni	2006,	zijn	de	opdrachten	van	
de Hoge ambtenaar de volgende:

• Afgifte van vergunningen voor wapenbezit 
(model	 4),	 vergunningen	 voor	 het	 dragen	 van	
wapens	 (model	 5),	 Europese	 vuurwapenpas-
sen, vergunningen voor wapenverzamelaars 
(model  3),	 vergunningen	 voor	 wapenhande-
laars	(model	2),	vergunningen	voor	schietbanen	

(model	13),	speciale	vergunningen	(model	7)	en	
vergunningen voor het transport van wapens 
(model 7).

• Vijfjaarlijkse herziening van vergunningen voor 
wapenbezit, vergunningen voor wapenverza-
melaars, vergunningen voor wapenhandelaars, 
vergunningen voor schietbanen, speciale ver-
gunningen en vergunningen voor het transport 
van wapens.

• Afgifte van bevelen tot beperking, opschor-
ting of intrekking/weigering van vergunningen 
voor wapenbezit, vergunningen voor het dra-
gen van wapens, Europese vuurwapenpassen,  
vergunningen voor wapenverzamelaars, ver-
gunningen voor wapenhandelaars, vergunnin-
gen voor schietbanen, speciale vergunningen en  
vergunningen voor het transport van wapens, 
met name op grond van de openbare orde.

De Hoge ambtenaar is dus bevoegd voor iedere 
aanvrager die zijn/haar hoofdverblijf heeft (be-
treffende	 de	 procedures	 voor	 vergunningen	 voor	 
wapenbezit, vergunningen voor het dragen van 
wapens en de Europese vuurwapenpassen) of 
wiens	 activiteiten	 plaatsvinden	 (betreffende	 de	
procedures voor vergunningen voor wapenhan-
delaars, schietbanen, wapenverzamelaars en  
speciale vergunningen) op het grondgebied van 
één van de 19 Brusselse gemeenten.

De wapenwet is echter niet van toepassing op de 
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ordediensten (voor dienstwapens van de politie en 
de	strijdkrachten	gelden	specifieke	reglementerin-
gen). Bovendien hebben de gewesten exclusieve 
bevoegdheden op het gebied van de jacht (afgifte 
van jachtvergunningen) en de in- en uitvoer van 
wapens (afgifte van in- en uitvoerlicenties), terwijl 
de gemeenschappen bevoegd zijn op het gebied 
van de schietsport (afgifte van sportschutters- 
licenties).

Aangezien	 de	 kwestie	 “wapens”	 vele	 machts- 
niveaus aangaat, werkt de Hoge ambtenaar  
dagelijks nauw samen met vele diensten, zoals de 
wapendiensten van de 6 Brusselse politiezones, 
de wapendienst van de Federale Gerechtelijke  
Politie, de Dienst Speciale Zaken van Parket  
Brussel, de Federale Wapendienst van de FOD 
Justitie, de wapendiensten van de 10 provin-
cies, de wapendienst van de Staatsveiligheid, het  
Centraal Vuurwapenregister, de Proefbank voor 
vuurwapens, de Cel Vergunningen van het Brussels  
Hoofdstedelijk Gewest en de veiligheidsdiensten 
van	de	Europese	Commissie,	de	Raad	van	de	EU,	
het Europees Parlement, de NAVO en de ambassa-
des op het Brusselse grondgebied. Om de banden 
tussen de verschillende diensten te versterken, 
worden de verschillende actoren op het gebied van 
wapenwetgeving jaarlijks bijeengebracht in een 
door de Hoge ambtenaar georganiseerde bijeen-
komst (na een onderbreking van twee jaar wegens 
de gezondheidsmaatregelen werd de bijeenkomst 
opnieuw	gepland	in	oktober	2022).

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest	telt	7187	wapenbezitters	(op	9	maart	2022),	
waarbij jaarlijks een niet verwaarloosbaar aantal 
vergunningen voor wapenbezit wordt afgegeven 
(700	 in	2018,	764	 in	2019,	625	 in	2020	en	380	 in	
2021)	 en	 ook	 vijfjaarlijkse	 controles	 worden	 uit-
gevoerd	(1874	in	2018,	1343	in	2019,	1844	in	2020	
en	 999	 in	 2021).	 Elk	 jaar	 worden	 er	 ook	 bevelen	
tot	 intrekking	 en	weigering	 gegeven	 (35	 in	 2018,	 
70	 in	2019,	 51	 in	2020	en	56	 in	2021).	Daarnaast	
hebben	 46	 wapenverzamelaars,	 19	 wapenhan-
delaars/tussenpersonen en 10 schietbanen een  
vergunning. Overigens hebben ongeveer honderd 
EU-	 en	 NAVO-veiligheidsfunctionarissen	 en	 on-
geveer tien particulieren een vergunning om een  
wapen te dragen.

In	2021	en	2022	zijn	bij	safe.brussels	twee	projec-
ten op dit gebied gestart:

• Alle	formulieren	betreffende	“wapens”	zijn	ge-
digitaliseerd en online gezet op de website van 
safe.brussels. Bovendien kan eenieder elektro-
nisch een wapenaanvraagdossier indienen via 
de website van safe.brussels, door zijn formulier 
en de voor de procedure nuttige documenten te 
uploaden.

• De	geleidelijke	digitalisering	van	de	 “papieren”	
dossiers is ook in gang gezet via de federale  
“wapen”-databanken.	 Die	 zal	 in	 de	 komende	 
jaren worden voortgezet.

13. CEL WAPENS
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14.

14. COMMISSIE VAN DESKUNDIGEN OP HET VLAK VAN CRISISBEHEER

Commissie van 
deskundigen  
op het vlak van  
crisisbeheer 

Naar aanleiding van de overstromingen van 
juli	 2021	 wil	 minister	 van	 Binnenlandse	 Zaken	 
Annelies Verlinden een kritische analyse maken 
van de organisatie van de civiele veiligheid ener-
zijds en van de noodplanning en het crisisbeheer 
anderzijds.	 Daartoe	 heeft	 zij	 in	 maart	 2022	 een	
nationale commissie van deskundigen in het le-
ven	geroepen	die	tegen	begin	2023	een	boek	met	
aanbevelingen voor het adequaat beheer van een  
brede waaier aan noodsituaties in de toekomst 
moet opstellen.  

Deze Commissie, voorgezeten door de eregouver-
neur van de provincie Vlaams-Brabant, de heer 
Lodewijk De Witte, is multidisciplinair en verenigt 
tegelijk academische, strategische en operatione-
le	profielen	die	een	toekomstvisie	kunnen	ontwik-
kelen. 

De voorzitter organiseert niet alleen plenai-
re vergaderingen met de deskundigen van de  
Commissie, maar raadpleegt ook meerdere con-
tactpersonen met wie hij van gedachten wil  
wisselen over hun visies op het crisisbeheer in  
België en wil bekijken welke voorstellen tot ver-
betering of aanbevelingen zij doen om tot een  
optimaler crisisbeheer te komen. 

In	 dit	 kader	werd	 op	woensdag	 15	 juni	 2022	 een	
vergadering georganiseerd tussen de Hoge  
ambtenaar en de Voorzitter van de Commissie. 

Tijdens deze vergadering werden verschillende 
onderwerpen besproken: 

• Belgisch crisisbeheermodel
• Risico-identificatie:	inventarisatie,	analyse,	enz.	
• Preventie: opsporing, toezicht, risicocommuni-

catie, veerkracht, enz.
• Paraatheid: algemeen (menselijke, materiële en 

financiële	capaciteit),	noodplannen,	oefeningen
• Crisisbeheer: crisisstructuur, actoren, mid-

delen, informatie, waarschuwing (opera-
tionele diensten, bevolking), operationele 
coördinatie, strategische coördinatie, informa-
tiestroom/-uitwisseling, opvang en evacuatie, 
hulp van burgers/vrijwilligers, internationale 
samenwerking

• Herstel
• Evaluatie: organisatie, juridisering van de crisis 
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15.

15. ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN NETWERKING, VERTEGENWOORDIGING EN PARTNERSCHAPPEN   

Activiteiten op 
het gebied van 
netwerking,  
vertegenwoor- 
diging en  
partnerschappen   

Naast bovengenoemde taken moet de Hoge amb-
tenaar ook diverse protocollaire plichten vervullen. 

Plaatsbezoeken

In het kader van het beheer van de giften van 
de Brusselaars voor de overstromingen van de  
Vesdervallei	in	juli	2021	werd	op	de	Heizel-site	een	
werkvergadering georganiseerd om de herverdeling 
van de goederen naar de rampgebieden te regelen.

Op	3	 september	 2021	werd	 een	bezoek	gebracht	
aan de voorzieningen voor de Memorial Van  
Damme, in aanwezigheid van korpschef Michel 
Goovaerts van de politiezone Brussel-Hoofdstad 
Elsene.

Tijdens de Oekraïense vluchtelingencrisis wer-
den	van	maart	 tot	 juni	 2022	meerdere	 bezoeken	
ter plaatse afgelegd: een ontmoeting met de ter-
reinactoren op de Heizel-site in het kader van de 
Oekraïense vluchtelingencrisis, een bezoek aan 
de voorziening in het station van Luik door de ge-

meentelijke autoriteiten ingericht voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen op doorreis, meer-
dere bezoeken aan het loket geïnstalleerd in het 
Zuidstation in aanwezigheid van de verantwoor-
delijken van de NMBS, een bezoek aan het Brus-
sels Orientation Center (BOC), dat het Brusselse 
sociale/gezondheidsreferentiecentrum voor de  
Oekraïense vluchtelingen is, een bezoek aan  
Centrum Ariane in Vorst waarin de Oekraïense 
vluchtelingen waren ondergebracht, en ten slotte 
een ontmoeting met de Oekraïense gemeenschap. 

Op	 23	 juni	 2022	 bezoek	 aan	 de	 kazerne	 en	 het	
112-centrum	van	de	DBDMH	van	Brussel.

Herdenkingen en 
patriottische ceremonies

Op	 25	 september	 nam	 de	 Hoge	 ambtenaar	 deel	
aan het nationale eerbetoon aan de Helden van 
1830	 op	 het	 Martelarenplein	 en	 op	 11	 november	
2021	aan	de	herdenkingen	van	Wapenstilstand	bij	
de Congreskolom.



39

Recepties en public 
relations

KONINKLIJKE FAMILIE

Evenementen

Op	 15	 november	 2021	 nam	 de	 Hoge	 ambtenaar	
deel aan de academische zitting in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en aan het Te Deum in 
het kader van het Koningsfeest.

Op	 30	 maart	 2022	 nam	 de	 Hoge	 ambtenaar,	 in	
aanwezigheid van een delegatie van Brusselaars 
die betrokken waren geweest bij de COVID-19- 
pandemie, samen met de andere Gouverneurs deel 
aan het lenteconcert in het Koninklijk Paleis. 

Op 9 mei verwelkomde de Hoge ambtenaar Zijne 
Majesteit de Koning in aanwezigheid van de CEO 
van de NMBS, Sophie Dutordoir, en van de minister 
van Mobiliteit, Georges Gilkinet, bij de inhuldiging 
van de tentoonstelling gewijd aan de koninklijke 
treinen in Train World. 

Ten	slotte	werd	op	28	september	2022	in	het	Ko-
ninklijk Paleis een werklunch georganiseerd om 
de crisisbeheeruitdagingen aan de vorsten voor te 
leggen.

Koninklijke brevetten

In het kader van haar functies worden bepaal-
de opdrachten, zoals de uitreiking van koninklijke 
brevetten of burgerlijke onderscheidingen, toe-
vertrouwd aan de diensten van safe.brussels ter 
ondersteuning van de Hoge ambtenaar. Om een  
procedure voor deze protocollaire gebeurtenissen 
in	te	voeren,	vond	op	7	oktober	2021	een	ontmoe-
ting met het Paleis plaats. 

De Hoge ambtenaar en haar diensten hebben ook 
een	specifieke	opleiding	gekregen	om	de	protocol-
laire aspecten verbonden aan de functie van Hoge 
ambtenaar alsook aan de verschillende evenemen-
ten waarvoor haar aanwezigheid vereist is, zoals  
21	 juli,	 11	 november	 en	 15	 november,	 zo	 goed	 
mogelijk waar te nemen. 

In	2022	werden	meerdere	uitreikingen	van	konink-
lijke	 brevetten	 georganiseerd.	 Op	 14	 december	 
2021	 ontving	 de	 vzw	 Comédie	 Claude	 Volter	 het	
koninklijke	 brevet.	 Op	 10	 juni	 2022	 werden	 de	 
koninklijke brevetten toegekend aan de volgen-
de	 organisaties:	 de	 vzw	 Unie	 der	 Rechters	 in	 
Ondernemingszaken van België en de vzw Ecole de 
Plongée Sous-Marine Les Astéries. 

INHULDIGINGEN EN CEREMONIES

Wat de inhuldigingen betreft, heeft de Hoge amb-
tenaar	op	29	november	2021	deelgenomen	aan	de	
inhuldiging van de LISA-antenne in Koekelberg,  
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samen met de korpschef van Zone West, de betrok-
ken Burgemeester en de Minister-President. Deze 
plaats, waarvan de oprichting door safe.brussels 
werd	gefinancierd,	heeft	tot	doel	de	nabijheid	van	
de veiligheids- en preventiediensten bij de burgers 
te versterken.

Op	 16	 september	 2022	 huldigde	 de	 Hoge	 amb-
tenaar de afdeling voor aspiranten voor een  
loopbaan in defensie, preventie en veiligheid in 
op de Campus van Ceria, in aanwezigheid van de  
minister van Defensie, de minister van Onderwijs 
en de Minister-President.

De Hoge ambtenaar nam deel aan meerdere ce-
remonies: de inauguratieceremonie van het mi-
litair commando van het Brussels Gewest op  
27  oktober	 2021,	 de	 Independence	 Day-ceremo-
nies van de Ambassade van de Verenigde Staten 
op	 17	 juni,	 het	 defilé	 van	 de	 Nationale	 Feestdag	
op	 21	 juli,	 de	 plechtigheden	 in	 verband	 met	 het	
feest	van	de	Federatie	Wallonië-Brussel	op	27	sep-
tember	 2022,	 de	 plechtigheid	 rond	 het	 50-jarige	 
bestaan van de speciale eenheden van de federa-
le	 politie	 op	29	 september	2022	en	 ten	 slotte	de	
prijsuitreiking van de derde editie van de Circle of  
Leadership, erop gericht om de innoverende pro-
jecten van de geïntegreerde politie in de kijker te 
zetten,	op	7	oktober	2022.

PUBLIC RELATIONS

Op ministerieel niveau werden verscheidene wer-
kontmoetingen georganiseerd: uitwisselingen met 
Staatssecretaris	Nawal	Ben	Hamou	op	22	novem-
ber	2021	om	de	problemen	in	verband	met	huiselijk	
geweld te bespreken, presentatie aan minister van 
Begroting Sven Gatz van de gewestelijke dispat-
ching	 aanwezig	 binnen	 safe.brussels	 op	 26	 april	
2022,	 en	bespreking	van	de	uitdagingen	verbon-
den aan de klimaatsverandering in het kader van 
de noodplanning in het Brussels Gewest met mi-
nister van Milieu Maron op 9 september.

Op	 10	 september	 2021	 werd	 de	 Voorzitster	 van	
het Directiecomité, Laura Szabo, ontvangen bij 
safe.brussels om haar deze gewestelijke admi-
nistratie voor te stellen en een uitwisseling te  
organiseren met de medewerkers van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die er werken.

Er valt te noteren dat tijdens de periode van het 
beheer van de Oekraïnecrisis de protocollaire acti-
viteit van de Hoge ambtenaar in het bijzonder werd 
geïmpacteerd door noodsituaties eigen aan de 
verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteit 
in de provinciale fase.

Op	2	mei	2022	organiseerde	de	Chief of Defense 
een werklunch met de Gouverneurs om hen de 
vooruitzichten voor toekomstige ontwikkelingen 
van het leger te presenteren. 

Op	7	september	2022,	bespreking	met	de	minister	
van Defensie en de Provinciegouverneurs over de 
uitdagingen van het crisisbeheer voor Defensie.

Op	17	september	2022,	deelname	aan	de	lunch	van	
de Ambassadeurs in het kader van de opening van de 
feesten van Wallonië op uitnodiging van de Gouver-
neur van Namen en de Burgemeester van Namen. 

Op	18	oktober	2022,	ontvangst	en	presentatie	van	
de crisisbeheerinfrastructuren aanwezig binnen 
safe.brussels aan de directeurs-generaal van de 
Brusselse administraties. 

15. ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN NETWERKING, VERTEGENWOORDIGING EN PARTNERSCHAPPEN   
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Op	 21	 oktober	 2022,	 ontvangst	 van	 het	 
WOMEN POL-netwerk samen met korpschef Michel  
Goovaerts en Directeur-Coördinator Koen Van 
Overtveldt.

INTERNATIONALE UITWISSELINGEN

Op	 25	 oktober	 2021	 vond	 een	 werkvergadering	
plaats met de Canadese Directeur-generaal van 
het Centre International pour la prévention de  
la criminalité (CIPC), Ann Champoux, om de  
mobiliteitsgerelateerde veiligheidskwesties te  
bespreken.

Op	31	mei	2022	nam	de	Hoge	ambtenaar	deel	aan	
het	 officiële	 diner	 ter	 ere	van	 de	Gouverneur	van	
stadsprovincie Kinshasa in de Democratische  
Republiek Congo.

COLLOQUIA EN CONFERENTIES

De	Hoge	ambtenaar	nam	op	21	oktober	2021	samen	
met verscheidene Belgische autoriteiten, onder wie 
de Burgemeester van Vilvoorde, de Burgemeester 
van Luik en de Gouverneur van Waals-Brabant,  
Gilles Mahieu, deel aan het congres in Nice van het 
Europees Forum voor Stedelijke Veiligheid (Efus).

Op	 10	 december	 2021	 deed	 de	 Hoge	 ambtenaar	
een tussenkomst in de jaarvergadering van de  
“Association	 des	 Préfets	 et	 Représentants	 de	 
l’Etat de la Francophonie” over de aanslagen van 
22	maart.	

Op	4	mei	2022	nam	de	Hoge	ambtenaar	deel	aan	
de door de Staatsveiligheid georganiseerde Intel-
ligence	Day	en	op	6	juni	2022	aan	het	ICF	in	Rijsel.

Ten slotte heeft de Hoge ambtenaar op 6 oktober 
2022	tijdens	de	ICCP-conferentie	in	Parijs	gespro-
ken over de veiligheidsvraagstukken in verband 
met mobiliteit door de respons van het Brussels 
Gewest de Oekraïenecrisis voor te stellen.
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16.

16. STEUN AAN HET BRUSSELSE TECHNOPREVENTIEPLATFORM

steun aan het 
Brusselse  
technopreventie-
platform

De Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) van de 
AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenland-
se Zaken (ADVP) organiseert, met de steun van de 
provinciegouverneurs en over het hele Belgische 
grondgebied, de basisopleidingen en bijscholingen 
in technopreventie ten behoeve van de diefstal-
preventieadviseurs (DPA) van de lokale politiedien-
sten en de gemeentelijke preventiediensten. 

Deze opleidingen nemen de vorm aan van:

• Bezoeken aan bedrijven en organisaties die 
werkzaam zijn in de sector technopreventie 
(georganiseerd	op	22	september).	

• Eenmaal per jaar wordt in elke provincie ge-
durende één dag een plenaire vergadering  
georganiseerd, waarbij alle personen die het 
afgelopen jaar de opleiding hebben geno-
ten, met externe actoren theoretische en 
technische kwesties op het gebied van tech-
nopreventie kunnen bespreken, en onder 
DPA’s van gedachten kunnen wisselen. Deze 
jaarlijkse bijeenkomst wordt doorgaans het  
technopreventieplatform of de rondetafel van 
de DPA’s genoemd. 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 
safe.brussels verantwoordelijk voor de organisatie 
van de plenaire zitting, met de steun van een poli-
tieambtenaar die referent is voor het BHG en ver-
antwoordelijk is voor het organiseren van de oplei-
dingen en het doen erkennen ervan door de GIP, 
in nauwe samenwerking met de FOD Binnenlandse 
Zaken. In het referentiedossier van de FOD Binnen-
landse Zaken over de voortgezette opleiding van 
de DPA’s staat dat de voortgezette opleiding van 
de technopreventieadviseurs moet worden geor-
ganiseerd via de bestaande rondetafelstructuur 
voor technopreventie in de provincie.

De diefstalpreventieadviseurs (DPA) zijn ambtena-
ren die naargelang het geval verbonden zijn aan de 
gemeente of de politiezone. 

Deze professionals zijn verantwoordelijk voor het 
voorkomen van inbraken en bezoeken woningen 
op verzoek van de eigenaar/huurder om er een vei-
ligheidsbeoordeling uit te voeren.



Op basis hiervan kunnen de DPA’s nauwkeurige en 
vertrouwelijke aanbevelingen doen om de risico’s 
op diefstal te verkleinen. Het advies is neutraal, 
objectief en volledig gratis.

Het staat de eigenaar/huurder vrij het al dan niet 
toe te passen. De DPA-opleiding wordt erkend door 
de FOD Binnenlandse Zaken. 

De diensten van safe.brussels zijn gastheer en ne-
men deel aan de organisatie van de verschillende 
bijeenkomsten van het technopreventieplatform in 
samenwerking met zijn leden en de FOD Binnen-
landse Zaken.

In de loop van het jaar vinden er verschillende 
soorten vergaderingen plaats:

• Beperkte bureaus (niet inbegrepen in het bij-
scholingstraject): bedoeld om de lopende za-
ken, de organisatie van het jaar en de onder-
vonden problemen te bespreken (Safe.brussels 
organiseerde	in	2022	twee	vergaderingen	geor-
ganiseerd: in maart en in juni).

• Plenaire zitting (verplicht in het bijscholings-
programma, een keer per jaar): een colloquium 
van een dag waarbij diverse specialisten wor-
den uitgenodigd om de evolutie van bepaalde 
fenomenen, technologische nieuwigheden, 
goede praktijken, enz. te presenteren (gepland 
voor	27	oktober	in	Brusafe).

• Bezoek ter plaatse (verplicht in het bijscho-
lingsprogramma, een keer per jaar): bezoek van 
één dag aan de showroom van het bedrijf Assa 
Abloy (sloten, cilinders), georganiseerd door het 
beperkte	bureau	(vond	plaats	op	22	september).		 
 
 
 



Conclusie

Het jaar dat verstreken is sinds de Hoge ambtenaar van de Brusselse  
Agglomeratie in functie trad, vormt een gelegenheid om de vele uitdagin-
gen inzake haar bevoegdheden en de huidige context te belichten door de 
verschillende aspecten en thematieken die doorheen dit activiteitenrapport 
aan bod komen. Zowel uit echte crisissituaties als uit simulaties die tijdens 
oefeningen zijn uitgevoerd, blijkt duidelijk hoeveel werk er nog moet worden 
verzet. 

Bovendien moeten wij de komende maanden de huidige en toekomstige 
behoeften in kaart blijven brengen, in samenwerking met alle partners en 
contactpersonen die bij de veiligheid van Brussel betrokken zijn en die wij 
hierbij hartelijk wensen te bedanken.

Laten we niet vergeten wijzen op de omvang van het werk dat dankzij de  
medewerking van allen is verricht, of het nu gaat om noodplannen,  
risicoanalyses, toezicht op multidisciplinaire evenementen, doelstellin-
gen die na talrijke overlegmomenten zijn vastgesteld of bereikt, of om de  
voortdurende verbetering van de processen voor crisisbeheer.
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safe.brussels 
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