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Voor het tweede jaar op rij sprak ik mijn rede uit over veiligheid. Omdat veiligheid veelomvattend 
is. Maar ook omdat een groot deel van mijn takenpakket veiligheid is. Als gouverneur ben ik ver-
antwoordelijk voor de veiligheid in mijn provincie. Als ‘kustgouverneur’ ben ik ook bevoegd voor 
de veiligheid op zee.

In 2016 focuste ik mij in mijn rede op de politionele veiligheid. Dit jaar had ik het onder de titel “Is 
alles veilig?” over integrale veiligheid. 

Veiligheidsproblemen strekken zich vaak breed uit. Vandaar dat die aangepakt moeten worden 
door samenwerking tussen veiligheidspartners. De krachten moeten gebundeld worden tussen 
vrijwilligers en professionals, tussen publieke en private partners en zelfs met medewerking van 
de burger.

Veiligheid is een dagdagelijkse bekommernis, zelfs een primaire behoefte van iedere burger. Om 
die veiligheid te garanderen kijkt de burger net iets te vaak naar de overheid. En uiteraard heb-
ben wij als overheid de taak om proactief en preventief te handelen, steeds vertrekkend van een 
realistische risico-inschatting. Wij voorzien multidisciplinaire noodplannen om zo goed mogelijk 
op noodsituaties voorbereid te zijn. Onze cultuur is sterk gericht op doen en actie. De valkuil van 
overreactie kan leiden tot kostelijke disproportionele interventies. We moeten daarom zuinig zijn 
op wat we als ‘ramp’ catalogeren en durven zeggen dat een bepaalde inzet volstaat. Ook de vraag 
durven stellen of een overkill aan middelen de slachtoffers wel dient.

Ik pleit voor een versterking van de zelfredzaamheid bij burgers. Weinig noodplannen hebben het 
daar expliciet over. Stereotiepe beelden over hoe mensen zich gedragen tijdens en na rampen zijn 
in de wetenschappelijke literatuur al lang ontmaskerd als mythes. Mensen raken niet in paniek na 
een ramp. Ze zijn wel bang, maar dat leidt over het algemeen niet tot irrationele handelingen of tot 
apathie. Bij rampen en zware ongevallen ontstaan zelfs vaak spontane vormen van burgerpartici-
patie. Die ‘extra handen’ kan ik alleen maar toejuichen.

De voorbije 5,5 jaar werd ik al zeven keer geconfronteerd met een noodsituatie. Telkens konden 
hieruit lessen worden getrokken. Maar ook uit rampoefeningen kan je veel leren. Ik pleit er voor 
dat gemeenten minstens één keer per jaar een rampoefening organiseren. Het zorgt er voor dat je 
elkaar leert kennen, dat je processen inoefent en dat je samen evalueert.

Uitdagingen voor de nabije toekomst op vlak van noodplanning zijn volgens mij:
• verdere professionalisering;
• schaalvergroting;
• uniformisering van opleiding en competenties en
• integratie van nieuwe technologieën.

Tot slot wil ik pleiten voor meer terughoudendheid van de media bij noodsituaties. Slecht nieuws 
verkoopt goed. Maar het optreden van de pers mag niet leiden tot hindering van de hulpverleners 
of secundaire victimisatie van de slachtoffers. Maar terzelfdertijd zijn ook de media een essentiële 
partner voor informatieverstrekking aan de bevolking.

Voor de integrale versie van de rede verwijzen we naar de website van de gouverneur van 
West-Vlaanderen: gouverneurwest-vlaanderen.be/content/rede%C2%A0-2017-%E2%80%98-alles-
veilig%E2%80%99

Carl DECALUWÉ
Gouverneur West-Vlaanderen
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SASKIA VANHOVE
Dienst Noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen

Hoor de Sint waait door 
de bomen…

Doel van de communicatie
We weten het allemaal: als crisiscommunica-
tor vertrek je vanuit het doel van je commu-
nicatie. Wat wil je bereiken? Wie wil je berei-
ken? Wie zijn de primaire slachtoffers? Wie de 
secundaire en wie voelt zich betrokken? Wat 
zijn de openstaande vragen die leven in de 
buitenwereld waarop je moet inspelen? Hoe 
verwoord je dit allemaal rekening houdend 
met het mantra: ‘we know, we do, we care en 
we’ll be back’. Veel tijd heb je niet om hierover 
te overleggen met je team. Vrij snel komt de 
verleiding om te spreken in termen van welke 
middelen zullen we inzetten: een persbericht, 
sociale media, website… Terwijl uiteraard 
eerst het hogere doel voor ogen moet gehou-
den worden om van daaruit je kanalen en mid-
delen te gaan selecteren.

TAW, stormtij, storm… wablief?!
TAW of de Tweede Algemene Waterpassing is 
de referentiehoogte waartegenover hoogte-
metingen in België worden uitgedrukt. MDK 

De nacht van 5 op 6 december 2013 bracht slapeloosheid voor de gouver-
neur van de provincie West-Vlaanderen en een aantal kustburgemeesters. 
Niet de spanning voor de Sint, maar het voorspelde stormtij was hiervan 
de oorzaak. Reeds op 3 december waarschuwde het Vlaamse agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) voor stormtij dat zijn hoogtepunt 
zou bereiken op Sinterklaasnacht om 2u00. Naarmate dit moment nader-
de, kon de voorspelling steeds nauwkeuriger gebeuren. Op 5 december 
om 8u00 kwam het onheilsbericht met een voorspelde waterstand die de 
hoogste was, sinds de overstroming van 1953. In samenspraak met de be-
trokken kustburgemeesters, besliste de gouverneur de provinciale fase af 
te kondigen. Hiermee kwam de prioritaire toekenning van de beschikbare 
middelen aan hem toe en stond hij ook in voor de crisiscommunicatie naar 
de bevolking. Dit laatste bleek geen sinecure.
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gebruikt deze referentie ook bij haar storm-
vloedvoorspellingen. Ze drukken er de hoogte 
van de waterstanden ten opzichte van de zee-
spiegel mee uit. 

Maar die zeespiegel staat niet altijd op dezelfde 
hoogte. Eb en vloed zorgen voor een verschil 
dat aan de Belgische kust ongeveer vier meter 
bedraagt. Daarom hanteert men in ons land de 
Tweede Algemene Waterpassing (TAW). Het ge-
middelde zeeniveau bij eb in Oostende wordt 
gebruikt als nulpeil.

Stormtij is niet hetzelfde als een zware storm. 
Het is een combinatie van het spel tussen zon, 
aarde, maan en ons weer. Zo zorgt de maan er 
o.a. voor dat er getijden zijn op onze planeet. 
Hoewel de afstand aarde-maan erg groot is, 
heeft ze door haar massa toch een zeer bedui-
dende invloed op het water op onze planeet. 
Water is vloeibaar en wordt in beweging gezet 
door de aantrekkingskracht van de maan. Die 
is immers groot genoeg om in haar baan rond 
onze planeet die watermassa’s in beweging 
te zetten en zo te zorgen voor eb en vloed. Zo 
komt het dat het een tweetal keer per dag eb 
en vloed is, netjes meegaand met de omloop 
van de maan rond de aarde. Om de zoveel tijd 
speelt echter ook de zon mee in dit verhaal. Dat 
gebeurt telkens wanneer niet alleen de aarde 
en de maan, maar ook de zon op één lijn gaan 
staan. Twee keer per maand is het zover, telkens 
bij nieuwe maan en bij volle maan. Bij nieuwe 
maan staat de maan tussen de aarde en de zon 

in, bij volle maan staat de maan aan de andere 
kant van onze planeet. Hoewel de zon véél en 
véél verder staat, is haar massa toch groot ge-
noeg om in dit interplanetaire biljartspel mee te 
doen en door haar aantrekkingskracht te zor-
gen voor een extra hoog getij: springtij. Op dat 
moment wordt de normale vloed extra hoog. 

De bovenstaande termen die heel frequent ge-
bruikt worden door hydrologen, geven meteen 
aan dat hierover communiceren met de bevol-
king niet eenvoudig is. Deze termen zijn ook bij 
noodplanners ondertussen bekend wat hen 
nog meer in de verleiding brengt om die ook te 
gaan gebruiken in de communicatie met de be-
volking. Het lijkt allemaal evident. Maar ik daag 
u uit: breng die voorspellingen maar eens in een 
begrijpbare taal over naar een bevolking en op 
een manier dat de ernst van de voorspelde si-
tuatie voor hen ook meteen duidelijk is! Doet u 
het ook even in 140 karakters?

Hebben die voorspellers 
gedronken of zo?
Tussen 3 en 6 december kreeg de gouverneur 
volgende voorspellingen binnen van MDK:
3/12: voorspelling van 6 meter TAW voor de 
nacht van 5/12 op 6/12 omstreeks 2u00 (ver-
wachte verhoging van 1,30 meter). MDK start-
te de stormvloedwaarschuwingsprocedure 
met afkondiging van de procedure ‘gevaarlijk 
stormtij’. Aan deze procedure koppelt MDK 
preventieve maatregelen, die zij samen met de 
betrokken kustgemeenten begeleidt.

Op 4/12 stelde MDK deze voorspellingen bij. 
Op 5/12 rond 8u00 werd die voorspelling terug 
aangepast naar de worst case scenario van 6,30 
TAW met een verwachte verhoging van 1,60 me-
ter. Hierdoor raadde MDK aan de kustgemeen-
ten bijkomende maatregelen aan.

De snel opeenvolgende en steeds wijzigende 
voorspellingen, zijn moeilijk uit te leggen aan de 
bevolking. Hoe komt het dat die voorspellingen 
zo schommelen? Hoe komt het dat weten-
schappers die niet meteen meer nauwkeurig 
kunnen voorspellen? Als crisiscommunicator 
moet je er aan denken om deze procesinfor-
matie mee te nemen in je communicatie. Leg 
de bevolking met andere woorden uit hoe het 
komt dat voorspellingen eigenlijk maar een 
aantal uren vooraf nauwkeurig kunnen zijn en 
dan nog…

My home is my castle
Op 5/12 was één van de bijkomende preven-
tieve maatregelen op advies van MDK, het pre-
ventief evacueren van de wijk Bredene-Sas en 
dit als gevolg van de onstabiele toestand van de 
Noordede. Hoe breng je deze richtlijn over aan 
de betrokken bevolking op een manier dat er 
geen massale paniek uitbreekt maar deze han-
delsrichtlijn toch opgevolgd wordt? In dat ver-
band gaf de gouverneur ism de burgemeester 
van Bredene de volgende adviezen:
• Breng zoveel mogelijk van uw bezittingen 

naar de eerste verdieping;
• Sluit gas, water en elektriciteit af;
• Vergeet uw officiële documenten en even-

tuele medicatie niet mee te nemen.

Zelfs met de verzekering dat de politie geregeld 
patrouilleert in de geëvacueerde gebieden, 
zien we dat mensen liever thuisblijven om hun 
eigendom in de gaten te houden. Uiteindelijk 
zijn er in Bredene slechts 17 personen die de 
oproep tot preventieve evacuatie opvolgden: 
3 bejaarden werden tijdelijk ondergebracht in 
een rustoord, 14 andere personen konden op 
aanbod van de hotelier zelf, overnachten in een 
Bredens hotel.

Love me, love my dog…
Bij een advies tot evacueren, hoort eigenlijk 
steeds een richtlijn over ‘waar kan u terecht 
met uw huisdier?’. Deze informatie hoort in de 
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rubriek ‘we care’, niet alleen willen wij zorgen 
voor u en uw familie/gezin maar ook voor uw 
huisdier dat onlosmakelijk met jullie verbon-
den is. Dit moet zeker meegenomen worden 
in de crisiscommunicatie. Anders krijg je de 
bewoners nog moeilijker in beweging!

Ook ik ben een ongeruste 
kustbewoner!
Bij kustoverstromingen liggen de aandachts-
punten bij de zwakke zones: de havens. De 
preventieve maatregelen aangeraden door 
MDK richtten zich dan ook voornamelijk 
op Zeebrugge, Oostende, Blankenberge en 
Nieuwpoort. Die focus zorgde er ook voor 
dat de gouverneur aanvankelijk enkel com-
municeerde over de problemen in die kustge-
meenten. Uiteindelijk is zijn communicatie bij-
gestuurd doordat bleek dat de kustbewoners 
van de andere kustgemeenten ook vragen be-
gonnen te stellen over hun veiligheid via SoMe 
of via brandweer en politie …

#Sinterklaasstorm
Op sociale media deed men nogal smalend 
over het voorspelde stormtij in de nacht van 
5 op 6 december, bij ons gekend als sinter-
klaasnacht. Creatieve lolbroeken waren er dui-
delijk door geïnspireerd… ‘Hoor de Sint waait 
door de bomen’, ‘Komt die storm dan ook 
door de schoorsteen?’, ‘Nu weet ik waarom het 
paard van de Sint Slecht-Weer-Vandaag heet’… 
De hashtag #Sinterklaasstorm ontstond. Als 
overheid hebben we er even over getwijfeld: 

doen we er wel goed aan om deze toch wat 
jolige naam over te nemen? Uiteindelijk hebben 
we het gedaan. Op die manier kwam men toch 
via die hashtag ook aan de officiële informatie 
over het stormtij…

Noodnummers: denk aan de 
continuïteit!
4 kustgemeenten – Oostende, Bredene, 
Nieuwpoort en uiteindelijk ook Brugge – 
openden een informatienummer voor de be-
volking. Eenmaal de gouverneur besliste om 
de provinciale fase af te kondigen, is in overleg 
met die gemeenten beslist om de noodnum-
mers te behouden en niet over te gaan tot 
één algemeen provinciaal beheerd nummer. 
De betrokken gemeenten gaven immers aan 
dat ze dit zelf verder konden organiseren. 
Met deze beslissing waren de kustinwoners 
het meest gebaat: ze konden een beroep blij-
ven doen op een nummer dat ze al kenden, 
ze werden te woord gestaan door call takers 
die de kustgemeente en haar zwakke punten 
weten liggen … Het betekende wel dat de me-
dewerkers erop toe moesten zien dat die call 
centra feedback gaven om de meest gestelde  
vragen door te geven, te checken of er eventu-
eel vragen kwamen die nog niet beantwoord 
konden worden etc. Bovendien was er nu wel 
continuïteit door het behoud van het nummer, 
maar  was het door de ondertussen opgezette 
provinciale coördinatie nu ook belangrijk dat 
er uniforme afspraken kwamen over het ope-
rationeel houden van deze noodnummers. 

Elke kustbewoner met een potentieel veilig-
heidsrisico moet immers gelijk behandeld 
worden! Vergeet ook niet te communiceren 
over de bereikbaarheid van de nummers. Het 
stormtij deed zich voor in de nacht. De direc-
te slachtoffers – mensen van wie hun woning 
dreigde onder water te komen – bleven wak-
ker en verwachtten dat de informatiestroom 
bleef doorlopen! 

Storm in een glas water…
Er werden heel wat preventieve beveiligings-
maatregelen genomen: staketsels werden 
afgesloten voor publiek, sluizen werden be-
veiligd, zandzakken werden gelegd, pompen 
werden ingezet, zandtaluds werden opge-
bouwd… Mede door de structurele kustver-
dedigingswerken en de ons gunstig gezinde 
weergoden is de schade uiteindelijk beperkt 
gebleven. Dat het stormtij lelijk huisgehouden 
had, was vooral te zien aan de stranden en 
duinen waarvan de zee op sommige plaatsen 
grote stukken wegnam. Toch is dat voor de 
sceptici en criticasters een reden om alle in-
spanningen als overdreven, onnodig en zelfs 
onverantwoord te noemen. Achteraf is het 
gemakkelijk om het als een ‘storm in een glas 
water’ te bestempelen. Je kan met je commu-
nicatie uiteraard niet verhinderen dat dit ge-
zegd wordt. De gouverneur heeft er wel naar 
verwezen en heeft vandaaruit een bruggetje 
gemaakt om alle hulpverleners die de nacht 
doordeden in het belang van de veiligheid 
nogmaals te bedanken voor hun massale in-
zet.

Alles start en eindigt met
monitoring 
De tijd van een lineaire communicatie is zeker 
met het bestaan van SoMe, voorgoed achter 
de rug. Het komt er als overheid op aan zo snel 
mogelijk in de communicatie aanwezig te zijn, 
zeker bij noodsituaties. Als overheid maak je 
graag gebruik van SoMe die je een bijkomend 
eigen communicatiekanaal aanbieden. Via die 
SoMe kom je ook veel te weten over hoe de 
bevolking tegen jouw optreden aankijkt en dit 
kan je dan weer gaan gebruiken in je commu-
nicatie. Of wat ze noemen het beeld van bui-
ten naar binnen trekken en erop inspelen. Mo-
nitoring speelt hierbij een cruciale rol. Voor die 
monitoring deed de gouverneur een beroep 
op het federale team D5, wat zeker een meer-
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waarde betekende. Naast het monitoren wat 
leeft bij de (betrokken) bevolking is het ook 
belangrijk om na te gaan of de communica-
tiepartners – brandweerposten, politiezones, 
gemeentebesturen, MDK … – de communi-
catie van de gouverneur mee versterken. Dit 
door zijn officiële berichten te retweeten en 
de info te delen op de eigen communicatieka-
nalen: de eigen website, Facebook… En dit in 
eerste instantie omdat de burger zijn informa-
tie zoekt op de kanalen die hij het best kent en 
die ook ‘in vredestijd’ vaak door hem bekeken 
worden om zijn info te vinden.

La nuit du 5 au 6 décembre 2013 fut une nuit blanche pour le gouverneur de la province de Flandre 
occidentale et un certain nombre de bourgmestres de la côte.  Ce n’est pas la perspective de la venue 
de Saint-Nicolas, mais la marée de tempête prévue qui en fut la cause.  Le 3 décembre déjà, l’Agence 
flamande des services maritimes avait prévenu que la marée atteindrait son apogée à 2 heures dans 
la nuit de la Saint-Nicolas.  Plus le moment approchait et plus il était possible d’obtenir des prévisi-
ons précises.  Le 5 décembre à 8 heures, un avis alarmant a été émis, les eaux devant atteindre leur 
niveau le plus élevé depuis l’inondation de 1953.  Le gouverneur a décidé, en concertation avec les 
bourgmestres de la côte concernés, de déclencher la phase provinciale.  Les ressources disponibles 
ont alors été attribuées de manière prioritaire à la province. Le gouverneur s’est également chargé de 
la communication de crise destinée à la population.  Ce qui n’est pas une sinécure.

Voici quelques règles pratiques pour la communication de crise, il s’agit d’enseignements tirés de la 
tempête Xaver :
• Définissez toujours le principal objectif de la communication : que souhaitez-vous atteindre 

et qui souhaitez-vous atteindre ? Utilisez les questions en suspens existantes comme point de 
départ.

• Traduire un jargon naturel, tel que mesure du niveau d’élévation de l’eau ou marée de tempête, de 
manière compréhensible est tout un art.

• Les prévisions météorologiques sont plus précises au fur et à mesure que l’heure de la tempête 
approche : expliquez à vos administrés les raisons pour lesquelles les prévisions varient autant.

• Dans la municipalité côtière de Bredene, les autorités ont appelé à l’évacuation d’une zone qui 
menaçait d’être inondée.  Il s’agit d’un exercice d’équilibriste difficile de faire comprendre la gra-
vité de la situation aux administrés sans créer inutilement la panique.  Ne manquez pas d’indi-
quer à qui les personnes avec des animaux domestiques peuvent s’adresser : ils font partie de la 
famille et ont un impact sur la décision d’évacuer ou non.

• N’oubliez pas de vous concentrer sur les habitants moins concernés qui se sentent néanmoins 
concernés.  Lors de la tempête Xaver, le gouverneur s’est adressé en priorité aux villes côtières les 
plus exposées, d’autres habitants de la côte se sont sentis délaissés...

• Nous avions des doutes sur l’utilité de reprendre le hashtag qui tournait déjà sur Twitter.  Ne 
risquions-nous pas de perdre en crédibilité ?  Nous avons finalement décidé de l’utiliser, dans 
l’espoir qu’il permettrait aux personnes de retrouver notre communication officielle.

• Quatre municipalités côtières connaissant le plus de problèmes avaient mis en place un numéro 
d’urgence pour leur population.  Lors de la phase provinciale, nous avons décidé de conserver ces 
numéros.  Il est important de continuer à recevoir des retours des quatre centres d’appels pour 
avoir une idée de ce qui se passe.  Il est également important de convenir de la permanence de ces 
numéros de secours.

• Le pire a pu être évité grâce à de nombreuses mesures préventives et des dieux de la météo fa-
vorables.  On a alors rapidement une impression de tempête dans un verre d’eau.  C’est inévitable.  
Vous pouvez cependant rebondir là-dessus et remercier tous les secouristes qui ont travaillé tou-
te la nuit pour garantir la sécurité de chacun.

• La surveillance est extrêmement importante.  Cela permet de se faire une idée de ce que vit la 
population.  Veillez également à ce que vos partenaires renforcent votre communication.  Il est 
important de diffuser la communication aussi largement que possible !

FR

Entendez-vous le vent souffler dans 
les arbres ?
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DIRK DEMOOR
Vlaams Rampenfonds

Vlaams Rampenfonds
Als gevolg van de zesde staatshervorming is het Rampenfonds overge-
heveld naar de gewesten. Rampen die zich na 1 juli 2014 voordoen op 
het grondgebied van het Vlaamse Gewest zijn een bevoegdheid van de 
Vlaamse overheid.

Er is sprake van een landbouwramp wanneer het natuurfenomeen uit-
sluitend schade veroorzaakt heeft aan landbouwteelten, oogsten of aan 
voor de landbouw nuttige dieren.

Wanneer het natuurfenomeen ook andere schade veroorzaakt heeft, 
spreekt men van een algemene ramp. Deze bespreking beperkt zich tot 
de regelgeving rond “algemene rampen”.

Wanneer kan men een beroep doen op het rampenfonds?
Wie schade geleden heeft op het grondgebied van het Vlaamse Gewest 
als gevolg van een uitzonderlijk natuurfenomeen, kan een beroep doen 
op het rampenfonds voor een financiële tegemoetkoming.

De belangrijkste vereiste hierbij is dat het natuurfenomeen als ramp er-
kend wordt door de Vlaamse Regering.

Om te bepalen of een natuurfenomeen al dan niet uitzonderlijk is wordt 
het getoetst aan door de Vlaamse Regering erkende criteria die bepalen 
dat het schadelijk feit of uitzonderlijk van karakter is of voldoende scha-
de heeft teweeggebracht.

Het besluit van de Vlaamse Regering waarbij de schade als algemene 
ramp erkend wordt, bakent ook de geografische uitgestrektheid van het 
rampgebied af.
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Wie kan er gebruik maken van het rampenfonds?
Een persoon heeft recht op de tegemoetkoming als hij op het ogenblik 
van de schade op het getroffen goed een van de volgende titels heeft:
1° eigenaar;
2° titularis van een recht van erfpacht of opstal;
3° huurder of koper van een goed volgens een contract van huurkoop 

of een contract van verkoop op afbetaling;
4° uitbater van het geteisterde goed, wat schade aan teelten of oogsten 

betreft.

Waarvoor komt het rampenfonds tussen?
Het is niet de bedoeling om een tegemoetkoming toe te kennen voor 
schade waartegen men zich kan verzekeren in het kader van de brand-
polis ‘eenvoudige risico’s’. De tussenkomst van de Vlaamse overheid 
moet worden voorbehouden voor goederen waarvoor een verzeke-
ringsdekking in dit kader niet is voorzien. Alle schade veroorzaakt door 
risico’s die door verzekeringscontracten ‘eenvoudige risico’s’ gedekt 
kunnen worden zijn daarom uitgesloten.

Concreet komt het Vlaams rampenfonds tussen voor:
1. De goederen die geen eenvoudig risico inhouden of de goederen die 

gedekt zijn door een bijzondere polis. 
2. De niet-binnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het ge-

bouw, de bodem, de teelten en de bosaanplantingen wat de risico’s 
brand, bliksem, ontploffing, storm, ijs- en sneeuwdruk, overstroming, 
overvloedige regenval, het overlopen of opstuwen van openbare rio-
len, aardverschuiving of grondverzakking en aardbeving betreft. 

3. De levende veestapel buiten het gebouw wat het risico hagelschade 
betreft. 

4. De voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een 
carport. 

5. De goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand 
van het slachtoffer. Het gaat om slachtoffers die op de dag van de 
ramp een leefloon of een gelijkwaardige financiële hulp ontvingen of 
die daarvoor in aanmerking kwamen (attest OCMW).

6. De goederen die tot het openbaar domein behoren.
 
Het Vlaams Rampenfonds komt NIET tussen voor: 
1. Goederen die door een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’ verzekerd 

zijn. Ook wanneer men geen vergoeding van zijn verzekeraar ont-
vangt omdat onderstaande goederen in de brandpolis “eenvoudige 
risico’s” kunnen uitgesloten worden van een vergoeding: 
a) de voorwerpen die zich buiten een gebouw bevinden; 
b) de constructies die gemakkelijk verplaatsbaar of uiteen te nemen 

zijn of die bouwvallig of in afbraak zijn, en hun eventuele inhoud; 
c) tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken en hun eventuele inhoud, 

afsluitingen en hagen van om het even welke aard, de tuinen, 
aanplantingen, toegangen en binnenplaatsen, terrassen, alsook 
luxegoederen zoals zwembaden, tennis- en golfterreinen; 

d) de gebouwen of gedeelten van gebouwen in opbouw, verbou-
wing of herstelling en hun eventuele inhoud; 

e) de voertuigen en de lucht-, zee-, meer- en riviervaartuigen.

Bij een natuurramp wordt een beroep gedaan op de solidariteit van de 
burgers. De overheid vergoedt dan ook niet de geleden schade in zijn 
geheel. Enerzijds komt slechts de rechtstreekse, materiële en zekere 
schade aan lichamelijke goederen voor een tegemoetkoming in aan-
merking en worden goederen met een weeldekarakter en goederen die 
uitsluitend esthetische schade hebben geleden, uitgesloten.

Anderzijds wordt de vergoeding berekend op basis van de herstel- of 
vervangingskosten van de beschadigde goederen met aftrek van de ou-
derdomsslijtage.

overheid.vlaanderen.be/rampenfonds

Tel. 02 553 50 10, rampenfonds@vlaanderen.be
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SYLVIE DENIS
Attaché, Responsable de service
Service public de Wallonie
pouvoirs locaux action sociale
Service Régional des Calamités

Service Régional des
Calamités
Suite à la 6ème réforme de l’Etat, la matière des calamités naturelles a 
été transférée aux régions. En Région wallonne, le volet des calamités 
naturelles publiques incombe au Ministre-Président et le volet des cala-
mités naturelles agricoles au Ministre de l’Agriculture.

Le Service Régional des Calamités, chargé des calamités naturelles publi-
ques, a vu le jour le 1er janvier 2015.

Par ce biais, la Région wallonne accorde, sous certaines conditions, une 
aide financière aux personnes dont les biens ont été endommagés par 
une calamité naturelle publique.

Qu’est-ce qu’une calamité naturelle publique ?
Une calamité naturelle publique est un phénomène naturel de caractère 
exceptionnel ou d’intensité imprévisible ou qui a provoqué des dégâts 
importants et qui répond aux critères de reconnaissance arrêtés par le 
Gouvernement.

Par phénomène naturel, on entend une inondation, une tempête, une 
tornade,  une chute de grêlons, une accumulation de neige, un tremble-
ment de terre, un affaissement de terrain, un éboulement rocheux.

Une panne électrique ou un incendie ou la foudre ou l’explosion ne peut 
être considéré comme une calamité naturelle publique.
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Il faut que le Gouvernement reconnaisse officiellement le phénomène 
naturel pour qu’il puisse être considéré comme une calamité naturelle 
publique (arrêté du Gouvernement wallon). 

Que fait le Service Régional des Calamités ?
Ses principales missions sont la préparation des reconnaissances d’une 
calamité, l’octroi d’une aide à la réparation aux personnes qui ont été si-
nistrées par la calamité naturelle publique et la gestion des aspects bud-
gétaires liés à cette matière (notamment le paiement des aides).

Processus de reconnaissance
Le Service Régional des Calamités joue un rôle important et centralisa-
teur dans le processus de reconnaissance d’une calamité naturelle pu-
blique.

La(les) commune(s) concernée(s) lui envoie(nt) toutes les informations 
utiles sur le phénomène naturel qu’elle(s) a(ont) connu. Avec l’appui 
d’autres services et organismes, il examine ce phénomène et établit si 
les critères techniques de reconnaissance sont rencontrés. Il transmet 
ses conclusions au Ministre-Président et le Gouvernement wallon prend 
alors la décision de reconnaitre ou de ne pas reconnaitre le phénomène 
naturel comme calamité naturelle publique.

Octroi d’une aide à la réparation et paiement
Dès réception de la demande d’aide à la réparation, le Service Régional 
des Calamités confirme cette réception et communique le numéro de 
dossier au demandeur.

Si le dossier est complet et recevable, les dommages sont estimés con-
tradictoirement par le Service Régional des Calamités, ou son expert, et 
le demandeur. Le propriétaire peut donc faire valoir ses arguments.

Cette estimation est réalisée suivant les dispositions contenues dans l’ar-
rêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 et est synthétisée dans un 
rapport de constatation des dommages.

Sur base de cette estimation, le Service Régional des Calamités fixe le 
montant de l’aide à la réparation qui correspond à un pourcentage du 
montant estimé des dommages. Pour faire ce calcul, il est tenu compte 

de toutes les indemnisations reçues par le propriétaire (assurances et 
aides diverses).Si l’estimation ne dépasse pas 250 €, aucune somme ne 
sera accordée (franchise).

Une fois le calcul effectué, le demandeur reçoit une décision motivée 
fixant, le cas échéant, le montant de l’aide à la réparation. Une première 
tranche correspondant aux 70% de ce montant est alors versée.

Pour obtenir les 30% restant, le demandeur doit fournir au Service Régi-
onal des Calamités les preuves des réparations/remplacements (factu-
res). Il dispose d’un délai de 3 ans pour ce faire.

Le demandeur peut demander un réexamen de la décision en adressant 
un courrier au Service Régional des Calamités dans les 60 jours de l’envoi 
de la décision.

Il peut également introduire un recours devant les Cours et Tribunaux.

Quand peut-on faire appel au Service Régional des Calamités ?
Une fois que le phénomène naturel a été reconnu calamité naturelle 
publique, les personnes dont les biens ont été endommagés par cet-
te calamité disposent d’un délai de 3 mois ou 6 mois (à dater du mois 
suivant la publication de l’arrêté du Gouvernement de reconnaissance) 
pour introduire une demande d’aide à la réparation auprès du Service 
Régional des Calamités.

Qui peut introduire une demande d’aide à la réparation ?
Le propriétaire, personne physique, qui, à la date de la calamité, a en 
Région wallonne une résidence habituelle ou une propriété mobilière. 

Le propriétaire, personne morale, qui, à la date de la calamité, a son siè-
ge social ou un lieu d’exploitation sur le territoire de la Région wallonne.

Les Provinces, communes, intercommunales, centres publics d’action 
sociale, associations créées en vertu du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 
1976 organique des centres publics d’aide sociale, régies communales 
autonomes, établissements publics chargés de l’organisation du culte 
ou d’offrir une assistance morale selon une conception philosophique 
non confessionnelle, et wateringues dont les biens relevant du domaine 
public ont été endommagés.

Service public de Wallonie

DGO 5 - Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux et

de l’Action sociale 

Département de la Législation des pouvoirs locaux et

de la Prospective 

Service Régional des Calamités

Avenue Gouverneur Bovesse, 100, 5100 Namur (Jambes)

Tél.: 081 323 200

calamites.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be

 pouvoirslocaux.wallonie.be

 pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/calamites
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LUCIEN BODSON, M.D.
Clinical Supervisor, Emergency Plans, CHU de Liège
Dir. Med. de garde le jour des faits

JEAN-FRANÇOIS GILLARD 
Psychosocial Manager Provinces de Liège et Luxembourg depuis juillet 2007

Évacuation préventive 
d’une MRS en raison  
d’intempéries ou se jeter 
à l’eau sans se mouiller les 
pieds

Point météo
Le 9 janvier 2011, la Province de Liège se trouve dans une situation déli-
cate du point de vue de la météo. En effet, suite à des intempéries, les 
sols sont gorgés d’eau et ne peuvent plus en absorber davantage. Une 
couche de neige fond grâce à l’action combinée de températures positi-
ves et d’une pluie fine ininterrompue. Tous ces facteurs convergent à un 
état d’alerte de crues sur plusieurs cours d’eaux wallons et notamment 
l’Ourthe.

Contexte
La commune d’Esneux, comme à chaque crue de l’Ourthe, est particu-
lièrement touchée. La question des mesures prises en prévention pour 
éviter que l’histoire ne se répète à chaque crue mérite à tout le moins 
d’être posée… Néanmoins, à 12.45 heures le dimanche 9 janvier, quatre 
campings contenant des résidents à l’année, pour certains en situation 
de précarité, sont évacués. Deux centres d’accueil et d’hébergement 
sont ouverts. La phase communale du PUI est d’ailleurs déclenchée à 14 
heures. Certains résidents, très attachés à leurs caravanes, vont refuser 
d’évacuer obligeant les pompiers à prendre des risques importants pour 
les évacuer. De nombreux autres endroits de la commune sont menacés 
par la montée des eaux. Parmi ceux-ci, un va retenir particulièrement 
l’attention des autorités et des services de secours : la Maison de Repos 
et de Soins (MRS) des Trois Couronnes avenue des Trois Couronnes et 
située le long de l’eau.

En effet, cette MRS contenant environ 130 patients est menacée par le 
pic de crue annoncé aux alentours de 17 heures et au-delà. La configu-
ration des lieux nous apprend que la première structure du bâtiment 

touchée par une montée des eaux serait … la cabine électrique extéri-
eure alimentant l’ensemble du bâtiment. Le phénomène de crue auquel 
nous sommes confrontés est à cinétique lente et nous avons encore du 
temps pour nous organiser. L’enjeu majeur est évidemment de le mettre 
efficacement à profit. Les premières analyses et prospectives du SETHY 
(Région Wallonne, Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des 
Voies Hydrauliques) ne nous permettent ni d’être apaisés ni d’être sûrs 
que l’eau atteindra le bâtiment. En effet, les choses se jouent en terme 
de centimètres.

De Charybde en Scylla
Très rapidement, les scénarii possibles se dessinent clairement :
• Compter sur notre chance et ne rien mettre en place en espérant que 

l’eau n’atteindra pas le bâtiment ;
• Si notre chance nous tournait le dos, organiser l’évacuation des pa-

tients dans les conditions suivantes :
- urgence ;
- plus d’électricité (et par conséquent plus d’informatique);
- plus de chauffage ;
- plus de lumière ;
- de nuit à cette époque de l’année puisque le soleil se couche tôt.

• Anticiper et réaliser une évacuation préventive dans de bonnes con-
ditions malgré les risques que comporte le déplacement d’une popu-
lation aussi fragile … et peut-être pour rien si la crue ne touche pas le 
bâtiment.

Aucune de ces perspectives ne réjouit ni les autorités ni les services de 
secours. Néanmoins, après discussion et notamment sous l’impulsion 
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du Dir Med, il est décidé d’opter pour la troisième solution et de laisser 
la D2 à la manœuvre pour la bonne organisation avec l’appui de la D4 
communale.

Une coordination collégiale avec un enjeu majeur
L’évacuation est un cauchemar pour les autorités et les services de 
secours. En effet, elle demande une coordination importante et une lo-
gistique sans faille. Le public concerné, des personnes âgées dont certai-
nes sont très invalidées, ne va évidemment pas faciliter la tâche.

Des points de situation météo réalisés par le SETHY d’heure en heure 
vont constituer le fil rouge de cette organisation.

Chacun va devoir apporter sa contribution dans une orchestration sans 
la moindre fausse note.

Au niveau de la maison de repos
« Aide-toi et le ciel t’aidera » sera le maître-mot. nous devons nous 
appuyer sur l’existant et les ressources de la maison de repos. Ils con-
naissent leur entreprise mais également leurs patients. Le directeur va 
activement et efficacement collaborer avec les services de secours en 
rappelant :
• du personnel infirmier et aide-soignant ;
• son personnel administratif pour 

- organiser la communication vers les familles des patients ;
- mettre à disposition les dossiers médicaux des patients;

• le médecin-généraliste référent de la maison de repos afin d’appor-
ter son aide au tri des patients.

Au niveau de la commune
Les autorités et le comité de coordination

Les autorités dirigent et organisent la communication tandis que la police 
locale facilite la mobilité des secours tout en tenant la presse à l’écart. La 
connaissance de la commune ainsi que ses ressources vont nous être 

NL

Problemen als gevolg van wisselende klimaatomstandigheden doen 
natuurlijk vragen rijzen op het vlak van preventie, bijvoorbeeld voor de 
inrichting en het onderhoud van waterlopen of voor bouwvergunningen 
in overstromingsgebieden. Ook de ontwerpen van gebouwen moeten 
aan een milieurisicoanalyse worden onderworpen. In de zaak die ons 
bezighoudt, namelijk een rust- en verzorgingstehuis (RVT) met 130 be-
woners dat wordt bedreigd door een overstroming, heeft het feit dat de 
elektriciteitscabine voor het gebouw op een ongelukkige plaats staat 
het risico nog meer vergroot. Bij een overstroming zou deze belangrijke 
infrastructuur namelijk als eerste onder water komen te staan.

Een evacuatie is een nachtmerrie voor de hulpdiensten, vooral omdat 
een dergelijke ingreep moeilijk te plannen en uit te voeren is. Dit pro-
bleem wordt nog vergroot wanneer het publiek bestaat uit ouderen die 
in meer of mindere mate invalide zijn en in een rusthuis verblijven. Zodra 
deze riskante knoop is doorgehakt, moeten we nog beslissen wanneer 
en in welke omstandigheden de evacuatie zal plaatsvinden. Preventief 
evacueren in gunstige omstandigheden (overdag, met toegang tot elek-
triciteit, als het droog is en er genoeg tijd is …) en het risico lopen dat 
het allemaal voor niets was wanneer de water het gebouw niet bereikt? 
Of een gokje wagen met het risico om toch nog te moeten overgaan tot 
een evacuatie in minder gunstige omstandigheden (‘s nachts, zonder 
elektriciteit, met de voeten in het water, heel dringend …)?

In deze context en op basis van het advies en de weersvoorspellingen 
werd voor de eerste oplossing gekozen. Het is belangrijk om te bena-
drukken dat deze evacuatie past binnen een dynamische context. Want 
ook al kreeg dit rusthuis alle aandacht van de hulpdiensten, het is niet 
het enige punt van bezorgdheid in Esneux. Op verschillende locaties in 
de gemeente bestaat namelijk een risico op overstromingen. Bekijken 
we het in een breder perspectief: Esneux is niet de enige gemeente in de 
provincie Luik die problemen ondervindt bij noodweer.

Dit zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de organisatie:
• Gebruikmaken van de eigen middelen van het RVT. Eigenlijk moet ‘de 

hemel helpt wie zichzelf helpt’ het motto zijn. Bovendien kent het 
personeel de patiënten het best.

• Medische triage in samenwerking met de spoeddiensten, de behan-
delende arts van het RVT en het personeel van het RVT. Deze medi-
sche triage bepaalt de vereiste logistiek en het tempo.

• Snelheid niet verwarren met haast: tijd verliezen om uiteindelijk tijd 
te kunnen winnen.

• Op voorwaarde dat de gezondheidstoestand van de patiënten dit 
toelaat, kunnen de families een groot aantal patiënten tijdelijk op-
vangen.

• Ongeschikte infrastructuur (bv. jeugdherberg) kan tijdelijk worden 
gebruikt, op voorwaarde dat de tekortkomingen worden opgevan-
gen door meer paramedische begeleiding.

• De praktische organisatie (warme kleren, eten, drinken, geneesmid-
delen voor drie dagen) lijkt ons te passen binnen goede praktijken.

 La Maison de Repos et de Soins (MRS) des Trois Couronnes
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bien utile notamment pour l’hébergement d’urgence et le transport ; 
nous y reviendrons. Le Plan d’Intervention Psychosocial est également 
déclenché pour l’ensemble des besoins psychosociaux sur la commune 
dont les Trois Couronnes ne constitue qu’une infime partie.

Au niveau des services de la D2
Une coordination va s’instaurer entre les acteurs suivants :
• Le Gouverneur de Province qui garde un œil sur la situation sur l’en-

semble de la Province tout en restant attentif à ce cas particulier et 
sensible ;

• L’inspecteur d’Hygiène Fédéral qui assure la tutelle administrative de 
l’ensemble de la D2 ;

• Le PSM qui va apporter sa contribution pour trouver des solutions de 
transports et d’hébergement ;

• Le Dir Med et le Dir Med adjoint qui, sur place, vont coordonner l’en-
semble du dispositif et procéder à un tri médical de l’ensemble des 
patients ;

• La Croix-Rouge de Belgique, partenaire privilégié de la Santé Publi-
que, qui va fournir de la main d’œuvre et des moyens logistiques en 
complément de ce que la maison de repos ou la commune a déjà 
fourni.

Organisation de l’évacuation
Il est intéressant de signaler que cette opération compliquée va être 
facilitée par des dossiers médicaux très bien tenus et organisés au ni-
veau de la maison de repos ainsi qu’un personnel réactif, disponible et 
clairvoyant. Le critère prépondérant qui va présider aux évacuations va 
évidemment être l’état des patients. Néanmoins, un critère social va éga-
lement être pris en compte dans la mesure du possible puisque certains 
patients ayant noué des liens amicaux ou amoureux souhaitent rester 
ensemble.

Les patients les plus vaillants sont pris en charge quelques jours par les 
familles qui l’acceptent et le peuvent. Cette solution simple nous permet 
de régler le problème d’une grosse quarantaine de patients. Le secrétari-
at de la MRS va jouer un rôle essentiel en relation avec les familles.

Quelques très rares patients vont être évacués en raison de leur état vers 
une structure hospitalière et notamment le CHU de Liège qui est tout pro-
che (11 km). Le Dir Med, justement issu de cet hôpital, va pouvoir faciliter 
la prise en charge de ces patients par le CHU.

Moins de 5 patients vont être évacués vers d’autres maisons de repos et 
de soins du même réseau qui se trouvent en Province de Luxembourg et 
ce, en accord avec les familles.

Ensuite, les 19 patients nécessitant le plus d’attention et de soins (graba-
taires, Alzheimer profond,…) vont être évacués vers l’auberge … de jeu-
nesse de TILFF. Cette solution offre une chaîne logistique très courte afin 
de diminuer l’impact du stress de l’évacuation chez ces patients.

Il nous reste donc une grosse cinquantaine de patients à gérer.

Quand même Murphy est avec nous ou la chance 
sourit aux audacieux
Sur les médias, le Bourgmestre de Liège fait offre de service aux com-
munes dans le besoin en raison des crues.

Le PSM prend contact avec la gérante de l’auberge de jeunesse de Tilff 
afin d’organiser au mieux l’arrivée des 19 patients les plus lourds. A cet-
te occasion, une information glissée dans la conversation va nous faire 
découvrir une opportunité en or pour régler le reste de notre évacuati-
on. En effet, la gérante déclare être aussi en charge de l’auberge de jeu-
nesse Simenon dans le quartier d’Outremeuse à Liège. Cette auberge de 
jeunesse possède une capacité d’environ 200 lits et est exceptionnelle-
ment vide à cette période. 2 à 3 heures seraient nécessaires pour rendre 
ce lieu opérationnel. Une mise à disposition de personnel Croix-Rouge 
permet de réduire ce délai à une heure.

Après concertation avec les autorités et vu l’offre de service du Bourg-
mestre de Liège, il est décidé d’évacuer le reste de nos patients vers Liè-
ge avec activation du PIPS de la Ville de Liège.

Signalons qu’un malentendu va se glisser entre le PSM et les autorités lié-
geoises sur l’état des patients envoyés vers l’auberge Simenon. En effet, 
du point de vue d’Esneux, les patients envoyés vers Liège, à l’exception 
de ceux repris en famille, sont effectivement les plus vaillants… en com-
paraison des autres résidents de la MRS. Néanmoins, ce terme doit être 
interprété à la lumière du fait qu’il s’agit de personnes âgées dont l’état 
nécessite un placement en maison de repos et de soins. Les autorités 
liégeoises s’attendaient à des personnes fringantes et totalement valides 
ce qui n’était effectivement pas le cas.

Organisation pratique
Sous l’impulsion du Dir Med, chaque patient partira avec :
• Son dossier médical ;
• De quoi manger (biscuits et une bouteille d’eau) afin d’anticiper une 

organisation du trajet et de l’installation qui pourrait chevaucher un 
horaire normal de repas ;

• Une couverture et habillage avec des vêtements chauds ;
• Un pilulier préparé pour 3 jours par le personnel de la MRS. Nous 

sommes en effet dimanche et ces 3 jours constituent un tampon qui 
permettent aux instances d’accueil, quelle qu’elles soient, de pouvoir 
organiser l’approvisionnement des médicaments adéquats pour 
chaque patient sans rupture de traitement. A ce titre, la gestion de 
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plus en plus informatisée des dossiers médicaux et des prescriptions 
peut constituer autant une entrave qu’un facilitateur. En effet, si les 
instances d’accueil peuvent y avoir accès facilement ; il s’agit d’une 
opportunité permettant d’assurer une sécurité médicale pour le pa-
tient. Par contre, si les instances d’accueil n’ont pas facilement accès 
à ces données et que les dossiers papiers n’existent plus ; cela peut 
poser un véritable problème.

En terme d’encadrement, il est clair que les auberges de jeunesse sont 
des infrastructures qui ne sont pas adaptés à recevoir des personnes 
âgées de manière sécurisée. Afin de compenser ce manque, l’encadre-
ment a été quadruplé comme suit :
• Au niveau de l’auberge de jeunesse de Tilff : uniquement du person-

nel de la MRS les Trois Couronnes ;
• Au niveau de l’auberge Simenon : le reste du personnel possible des 

Trois Couronnes avec un renfort en personnel de la Croix-Rouge pour 
la nuit de dimanche à lundi. Ce renfort Croix-Rouge sera remplacé 
dès le lundi matin par les intervenants locaux du PIPS de Liège et no-
tamment les services sociaux communaux. Une présence Croix-Rou-
ge minimale serait néanmoins maintenue.

Epilogue
Finalement, l’eau ne parviendra jamais jusqu’à la fameuse cabine élec-
trique et n’envahira donc pas la maison de repos même s’il s’en est fallu 
de très peu. La décrue commence dès le lundi ce qui justifiera la levée 
de la phase communale. Le retour des patients s’organisera de manière 
phasée jusqu’au jeudi 13 janvier, date de retour du dernier patient à la 
MRS les Trois Couronnes.

Nous devrons malheureusement déplorer le décès de deux patients. Il 
s’agissait de patients déjà en fin de vie et dont le stress de l’évacuation a 
peut-être, sans certitudes, hâté un processus aussi proche qu’inélucta-
ble. Néanmoins, l’accompagnement des familles dans ces circonstances 
a dû faire l’objet d’attentions particulières ainsi que d’un devoir de trans-
parence et de pédagogie ; d’autant plus qu’au final l’eau n’a jamais atteint 
la maison de repos…

Lessons learned
Tout d’abord, en terme général, les questions de prévention autour des 
impacts des phénomènes climatiques interpellent qu’il s’agisse de cani-
cule, de crue, de neige, etc. En effet, les années passent et les choses 
ne changent guère puisque, par exemple, les campings noyés chaque 
année ne font l’objet d’aucune mesure soit pour supprimer le risque ou 
réduire l’impact. Ces interventions sont pourtant couteuses voire dans 
certains cas risquées. Des efforts et du courage politique nous semblent 
nécessaires également du niveau régional au niveau le plus local pour 
soit ne plus autoriser certaines implantations voire en interdire d’autres 
en fonction d’une analyse de risque.

A titre d’exemple, en Province de Liège en 2015, 40% des déclenche-
ments de PIM sont liés à une MR ou MRS comme objet à risque. Cela 
semble être le signal d’une coordination nécessaire entre les instances 
régionales compétentes pour l’aide aux personnes (dont les MR et MRS) 

et les autorités fédérales compétentes pour la gestion de crise et la Santé 
Publique.

Du point de vue architectural, le cas de cette cabine électrique en premi-
ère ligne alors que nous sommes au bord d’un cours d’eau connu pour 
sortir de son lit régulièrement semble devoir attirer notre attention. Cette 
erreur architecturale nous a, en l’occurrence, coûté cher.

Les évacuations en général sont le pire cauchemar des autorités et ser-
vices de secours. Ce cauchemar peut facilement se muer en apocalypse 
si on parle de publics plus fragiles comme des patients d’hôpitaux ou de 
MRS, des handicapés et/ou des enfants. Ces logiques sont assez trans-
versales et nécessitent une convergence des expertises sur l’ensemble 
du territoire. A l’occasion de la catastrophe dont question dans le pré-
sent article, le Dr Bodson (Dir Med de garde pendant les faits) a établi 
un aide-mémoire concernant les interventions en MR et MRS. Dans la 
même idée, le PSM du Brabant Wallon à l’occasion d’inondations dans la 
région de Tubize a aussi mené un travail similaire. Il reste juste à finaliser 
ce travail et le faire valider par les autorités idoines.
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Er is een weelde aan weers- of weersgebonden informatie beschikbaar 
op het internet, de ene al betrouwbaarder dan de andere. Omdat veilig-
heid een exclusieve overheidsbevoegdheid is, loont het de moeite om 
even te grasduinen in wat de overheden in ons land en de buurlanden 
aanbieden aan informatie. De in dit artikel besproken onlineweerka-
nalen worden vanuit het Koninklijk Meteorologisch Instituut (het KMI) 
aanbevolen als betrouwbare kanalen voor informatie rond de actuele 
weersituatie en weersvoorspellingen.

Weersgebonden informatiekanalen in België 
Het KMI van België geeft 24 uur op 24 weersinformatie en waarschuwt 
ook bij noodweer. Er zijn actuele neerslagradarbeelden en weerkaar-
ten te bekijken. Indien er een alert is van minstens het niveau oranje, 
bij een situatie die snel verandert, dan worden ieder uur gedetailleerde 
regioverwachtingen op de website gepubliceerd en naar het Federaal 
Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken gestuurd. Indien code geel van 
kracht is, wordt minstens om de 6 uur een waarschuwing geplaatst op 
de KMI-website. Er wordt ook een selectie van waarnemingen per uur 
aangeboden, net als satellietbeelden van België en de buurlanden. De 
website van het KMI zal de komende maanden grondig vernieuwd wor-
den en is te consulteren via www.meteo.be.

Het federale KMI werkt nauw samen met de gewesten, die op hun beurt 
officiële informatie vrijgeven. Met betrekking tot de zee en de kust is 
www.kustweerbericht.be, een samenwerking tussen het Vlaams Agent-
schap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het KMI, een absolute 
aanrader. U vindt er vier keer per dag verwachtingen voor kust en zee 
en gedetailleerde golf- en getijverwachtingen voor meerdere locaties. 
De maritieme weerdienst OMS (Oceanografisch Meteorologisch Station) 
publiceert ook waarschuwingen op haar website. De geïnteresseerde 
lezer kan ook de maandelijkse waarnemingen van het kuststation in 
Zeebrugge raadplegen, alsook de stormrapporten en artikels over het 
kustklimaat.

De afdeling Kust van het agentschap MDK (Maritieme Dienstverlening en 
Kust) stelt via www.meetnetvlaamsebanken.be alle metingen op zee en 
aan de kust met betrekking tot weer, golven en getij beschikbaar. Kitesur-
fers kunnen de evolutie van de wind gemeten op (meer dan) 10m volgen 
via www.safekiting.be.

www.waterinfo.be gaat nog ruimer en licht u in over de gevallen neerslag 
in het Vlaams Gewest en de eventuele gevolgen op de waterstanden van 
rivieren, kanalen en grote beken, 24 uur op 24. Ook de verwachte water-
standen van de kust (via het OMS) en deze voor de getijgebonden delen 

Betrouwbare
overheidsinformatie
tijdens noodweer

© Eric Lefevere

 Storm op het strand, Middelkerke
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van de Schelde kunt u er terugvinden. De pluviometers van de Vlaamse 
overheid geven à la minute waarnemingen door op de website, in over-
zichtelijke tabellen die u vertellen hoeveel er gevallen is de laatste 24 of 
48 uur. Er wordt eveneens op regelmatige tijdstippen een droogtekaart 
en -rapport gepubliceerd. Vlaanderen werkt nauw samen met het KMI 
om de best beschikbare informatie te verstrekken.

Ook de Waalse autoriteiten waarschuwen in geval van dreigende 
overstromingen via http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/
opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html.

In real-time worden bovendien ook debieten van bevaarbare en 
niet-bevaarbare waterlopen en neerslaggegevens voor diverse locaties 
beschikbaar gesteld. 

Daarnaast is er ook, op initiatief van het Crisiscentrum, de site www.risi-
co-info.be waar burgers informatie kunnen raadplegen over noodweer 
(voor, tijdens en na bijvoorbeeld hittegolven, overstromingen, bosbran-
den …), maar waar ook overheden kant-en-klaar hun communicatie-
materiaal kunnen halen om te delen met hun inwoners teneinde hen te 
informeren bij een dergelijke crisis.

Op www.risico-info.be kunnen burgers tips vinden over wat te 
doen voor, tijdens en na (natuurlijke) noodsituaties zoals over-
stromingen, een storm of een hittegolf. Dit initiatief van het Crisis-
centrum van de Federale Regering wil de risicocultuur in België 
verhogen. Het zet de bevolking aan om zich te informeren over 
risico’s in hun omgeving (bv. overstromingsgevaar), zich hierop 
voor te bereiden (bv. zandzakjes) en juist te handelen in een 
noodsituatie (bv. niet 112 bellen voor niet-dringende oproepen).

Overheden kunnen op het platform Risico-Info ook kant-en-
klaar communicatiemateriaal vinden, om hun eigen inwoners 
te informeren (www.risico-info.be/nl/downloads).

Weersgebonden informatiekanalen in buurlanden 

Ook de buurlanden verschaffen inlichtingen die nuttig kunnen zijn. 

Het Nederlandse www.knmi.nl plaatst algemene bulletins op hun web-
stek, waarschuwingen, alsook maritieme weerberichten voor een groot 
deel van de Noordzee via http://www.knmi.nl/nederland-nu/maritiem/
dutch-continental-shelf. Waarnemingen van wind, golven en getijden in 
de Nederlandse wateren worden bekend gemaakt op https://waterbe-
richtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/tabellen-hw-
lw/zeeuwse-wateren-48u/westerschelde-48u.

Het Britse UK Met Office waarschuwt uiteraard ook voor zijn territorium 
en voor de Noordzee/Het Kanaal via www.metoffice.gov.uk. Maritieme 
berichten zijn te raadplegen op https://www.metoffice.gov.uk/public/
weather/marine. Waarnemingen op zee zijn te bekijken via https://www.
metoffice.gov.uk/public/weather/marine-observations#?tab=marine-
ObsMap en dit kan interessant zijn om bijvoorbeeld stormen te volgen 
vooraleer ze in België arriveren. Ook de waterstanden langs de kust wor-
den vrijgegeven via http://www.ntslf.org/data/uk-network-real-time.

Météo France stelt ook waarschuwingen beschikbaar via www.mete-
ofrance.com via http://vigilance.meteofrance.com/, waar men departe-
menten met een kleurcode invult naargelang van de ernst van het weer-
kundig risico. Vooral de grensgebieden met ons land zijn interessant 
om op te volgen bij gevaarlijk weer. Klikken op een departement geeft 
u meteen alle details.

© Eddy De Vuyst
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Il y a une multitude d’informations climatiques ou liées au climat dispo-
nibles sur Internet, certaines sont cependant plus fiables que d’autres. 
La sécurité est une compétence exclusive des autorités. Cela vaut donc 
la peine de s’intéresser un peu aux informations mises à disposition par 
les autorités de notre pays et des pays voisins. Les sources d’informa-
tions météorologiques en ligne évoquées dans cet article sont recom-
mandées par l’IRM (Institut royal météorologique) en tant que sources 
d’informations fiables pour la situation climatique actuelle et les prévi-
sions climatiques.

Sources d’informations liées au climat en Belgique 
L’IRM de Belgique propose en permanence des informations climatiques 
et informe la population en cas de tempête. Des images radar des préci-
pitations et des cartes météorologiques sont disponibles. En cas d’alerte 
de niveau orange minimum, si la situation évolue rapidement, des prévi-
sions régionales détaillées sont publiées heure par heure sur le site Web 
et envoyées au Centre fédéral de crise des affaires intérieures. En cas de 
code jaune, un avertissement est publié sur le site Web de l’IRM toutes 
les six heures au moins. Une sélection d’observations, ainsi que des ima-
ges satellites de la Belgique et des pays voisins sont proposées toutes les 
heures. Le site Web de l’IRM sera entièrement modifié dans les prochains 
mois, il est possible de le consulter via www.meteo.be.

Des informations fiables 
des autorités en cas de 
tempête

© Franky Devey
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L’IRM fédéral travaille en étroite collaboration avec les régions qui relai-
ent les informations officielles. Concernant les conditions en mer et sur 
la côte, nous vous recommandons le site www.kustweerbericht.be, une 
collaboration entre l’Agence flamande des services maritimes et l’IRM. 
Le site propose, quatre fois par jour, des prévisions pour les conditions 
en mer et sur la côte et des prévisions détaillées concernant la hauteur 
des vagues et les marées pour différents lieux. La Station météorologi-
que océanographique publie également des avertissements sur son site 
Web. Les lecteurs intéressés peuvent également consulter les observati-
ons mensuelles de la station côtière de Zeebrugge, ainsi que les rapports 
relatifs aux orages et les articles portant sur les conditions climatiques 
sur la côte.

Le service côtier de l’Agence flamande des services maritimes met toutes 
les mesures concernant les conditions climatiques, la hauteur des vagues 
et les marées, en mer et sur la côte, à disposition sur le site www.meet-
netvlaamsebanken.be. Les adeptes de kitesurf peuvent suivre l’évolution 
du vent mesurée à (plus de) 10 mètres sur le site www.safekiting.be.

Le site www.waterinfo.be va plus loin et vous informe en permanence 
des précipitations dans la région flamande et des éventuelles consé-
quences sur le niveau des rivières, des canaux et des gros ruisseaux. Le 
niveau de la mer le long des côtes (via la Station météorologique océa-
nographique) et pour les parties de l’Escaut soumises aux marées, est 
également disponible sur le site. Les pluviomètres des autorités flaman-
des transmettent des observations à la minute au site Web. Ces obser-
vations, présentées sous forme de tableaux clairs, vous permettent de 
déterminer la quantité de précipitations des dernières 24 ou 48 heures. 
Des rapports et des cartes portant sur l’état de sécheresse sont égale-
ment régulièrement publiés. La Flandre travaille en étroite collaboration 
avec l’IRM pour proposer les meilleures informations possible.

Les autorités wallonnes informent également en cas de menace d’in-
ondations (via le site http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/
opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html).

Les débits des voies d’eau navigables et non navigables et les données 
relatives aux précipitations de différents lieux sont également mis à dis-
position en temps réel. 

Il y a également le site www.risico-info.be, une initiative du Centre de 
crise, site sur lequel les citoyens peuvent consulter des informations 
climatiques avant, pendant ou après une canicule, des inondations, des 
feux de forêt, par exemple, et où les autorités peuvent trouver des sup-
ports de communication prêts à l’emploi à remettre aux habitants pour 
les informer.

Sources d’informations liées au climat dans les 
pays voisins 
Les pays voisins fournissent également des informations qui peuvent 
être utiles. 

Le site néerlandais www.knmi.nl publie des bulletins généraux, des aver-
tissements, ainsi que des bulletins météorologiques maritimes pour une 
grande partie de la mer du Nord via http://www.knmi.nl/nederland-nu/
maritiem/dutch-continental-shelf. Les observations relatives aux condi-
tions des eaux néerlandaises en matière de vent, de hauteur des vagues 
et de marées sont publiées sur le site https://waterberichtgeving.rws.nl/
water-en-weer/verwachtingen-water/tabellen-hwlw/zeeuwse-wate-
ren-48u/westerschelde-48u.

Le Met Office britannique fournit des informations pour son territoire et 
la mer du Nord/la Manche via le site www.metoffice.gov.uk. Les bulletins 
maritimes sont communiqués sur le site https://www.metoffice.gov.uk/
public/weather/marine. Les observations en mer sont disponibles via 
le site https://www.metoffice.gov.uk/public/weather/marine-observa-
tions#?tab=marineObsMap. Il peut être intéressant de suivre les orages 
avant qu’ils n’arrivent en Belgique, par exemple. Le niveau de la mer le 
long des côtes est également communiqué via le site http://www.ntslf.
org/data/uk-network-real-time.

Météo France met des avertissements à disposition via www.meteofran-
ce.com et http://vigilance.meteofrance.com/. Un code de couleurs est 
utilisé pour indiquer la gravité des risques climatiques. Il est surtout in-
téressant de suivre les régions limitrophes en cas de conditions climati-
ques à risques. Tous les détails s’affichent immédiatement lorsque vous 
cliquez sur un département.

Le site www.info-risques.be fournit aux citoyens des informati-
ons au sujet de la marche à suivre avant, pendant et après des 
situations d’urgence (naturelles) telles que des inondations, un 
orage ou une canicule. Cette initiative du Centre de crise du gou-
vernement fédéral a pour but de sensibiliser les Belges aux ris-
ques. Elle incite la population à s’informer des risques existants 
dans leur environnement (risque d’inondations, par exemple), 
de s’y préparer (sacs de sable, par exemple) et d’agir comme il 
se doit en cas de situation d’urgence (ne pas appeler le 112 pour 
les interventions non urgentes, par exemple).

Sur la plate-forme du site, les autorités peuvent également trou-
ver des supports de communication prêts à l’emploi pour infor-
mer les habitants (www.info-risques.be/fr/downloads).
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DARE-Net
Een groot deel van ons land is overstromingsgevoelig. 
Daar zijn verschillende redenen voor, niet in het minst 
omwille van onze geografische ligging en onze niet al-
tijd even goed doordachte ruimtelijke ordening. Tege-
lijk is ook het klimaat in toenemende mate een belang-
rijke maar onberekenbare factor. We houden er dus 
maar best rekening mee dat we in de toekomst meer 
en meer kunnen geconfronteerd worden met over-
stromingen. Deze context bracht niet minder dan 14 
partners samen in het project DARE-Net, gesubsidieerd 
door het Europees programma Horizon 2020. Stad Geel 
is er één van.

DARE-Net – Horizon 2020
DARE-Net staat voor Danube River Region Resilience Exchange Network. 
Het project werd goedgekeurd binnen het Europees programma Hori-
zon 2020. Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en ontwikkelings-
programma ooit van de Europese Unie. Gespreid over 7 jaar is er niet 
minder dan € 80 miljard ter beschikking om (wetenschappelijke) door-
braken te realiseren en innovaties te ontwikkelen. Het moet bruggen 

vormen tussen onderzoeksinstellingen, universiteiten, overheden van 
alle niveaus en private bedrijven door goede ideeën van het lab naar de 
markt te brengen.

DARE-Net past in het subprogramma ‘Pan European Networks of practi-
tioners and other actors in the field of security’. Tussen 20 en 22 septem-
ber 2017 vond de kick-off van het project plaats in de buurt van Donaue-
schingen in Duitsland. Een heel toepasselijke locatie omdat zich daar de 
bron van de Donau bevindt. DARE-Net zal 60 maanden (2017-2022) lopen 
met een totaal subsidiebedrag van € 3,5 miljoen.

 Xxx
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Doelstellingen
De relevantie van dit project is erg groot; het heeft zelfs een dwingend 
karakter. In het stroomgebied van de Donau kunnen ze daar over mee-
spreken. Tussen 2002 en 2014 vonden er niet minder dan 7 grote over-
stromingen plaats. De ergste was die van 2010. Toen vielen er minstens 35 
doden, werden er 15.200 mensen geëvacueerd en was er voor meer dan 
2 miljard euro schade. Alleen al in Slowakije en Hongarije werden een 
onvoorstelbare 104.000 hulpverleners gemobiliseerd. 

De schaal van deze overstromingen kan dan ook enorm zijn. Sinds 2008 
werd het EU Civil Protection Mechanism (EUCPM) minstens 4 keer geac-
tiveerd. Dit gebeurde in Oekraïne in 2008, Hongarije in 2010 en Roemenië 
& Moldavië in 2008 en 2010. 

Wanneer EUCPM wordt ingezet, betekent dit dat de overstromingen de 
capaciteiten van dat land op dat ogenblik overtreffen en dat er internati-
onale bijstand nodig is. EUCPM zorgt hiervoor op Europese schaal. België 
kan hiervoor haar B-Fast-teams inzetten. Die zijn wisselend samenge-
steld uit specialisten vanuit civiele bescherming, brandweer, defensie of 
volksgezondheid.

Wat zijn de voornaamste doelstellingen en activiteiten van dit project?
1. Het ondersteunen van al wie met overstromingsbeheer te maken 

heeft door samenwerkingen te verbreden en te verdiepen op vlak 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

2. Het bouwen van een multidisciplinaire gemeenschap binnen een 
netwerk van civiele beschermingsorganisaties, ondersteund door 
stakeholders van overheden, industrie en onderzoeksinstellingen.

3. Het opstellen van een RDI roadmap (= Research, Development & 
Innovation). Dit document vormt één van de belangrijkste beoogde 
resultaten. Het bevat een overzicht van de meest veelbelovende in-
novatieopportuniteiten met een concrete blauwdruk voor verdere 
ontwikkeling. Hierbij zal veel aandacht gaan naar standaardisatie. Het 
doel is om de interoperabiliteit tussen de verschillende (hulpverle-
nings)organisaties te vergroten. 

4. Het opstellen van een portfolio met de belangrijkste innovatiecon-
cepten. Deze zal gepromoot worden bij de belangrijkste stakehol-
ders op regionaal, nationaal en Europees niveau. Bedoeling is ook 
om via de partners deze innovatieconcepten te gaan testen.

5. Omwille van de schaal zullen er ook synergiën gezocht worden met 
de modules en faciliteiten van EUCPM en de regionale strategieën 
voor risicomanagement en overstromingspreventie van ICPDR (één 
van de partners) en EUSDR (EU Strategy for the Danube Region). 
Deze strategie werd door de Europese Commissie goedgekeurd in 
2010 om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Dit gebeurt door 
partnerschappen aan te gaan en samenwerkingen op te zetten in het 
Donau-gebied zowel voor bestaande als nieuwe initiatieven. De EUS-
DR gaat breder dan de problematiek van overstromingen.

Het spreekt voor zich dat DARE-Net een focus legt op het Donau-gebied 
maar de concepten en innovaties zijn bruikbaar en toepasbaar voor alle 
overstromingsgevoelige gebieden binnen de Europese Unie.

Wat zit er in voor onze regio?
Terecht kan de vraag gesteld worden wat een kleine stad als Geel te 
zoeken heeft in een consortium dat in de eerste plaats gericht is op het 
stroombekken van de Donau. Toch zijn er een aantal goeie redenen om 
aan dit project deel te nemen. 

Geel ligt op het knooppunt van de Molse Nete en de Grote Nete. Het 
hele stroomgebied van die Grote Nete (pakweg van Lommel tot Lier 
en Rumst) bleek in het verleden al meermaals gevoelig voor overstro-
mingen. Hoewel dit op een andere schaal is dan het Donaubekken, stelt 
een overstroming van de Grote Nete de hulpdiensten hier voor dezelfde 
uitdagingen. De laatste keer was dat in mei-juni 2016, toen trouwens gro-
te delen van Europa met wateroverlast te kampen hadden. Brandweer 
Zone Kempen, die 15 gemeenten in de regio bedient, maakte van de gele-
genheid gebruik om achteraf een uitgebreide evaluatie te maken met als 
doel de hulpverlening in de toekomst te verbeteren. De conclusies kan je 
onderverdelen in drie grote aandachtspunten:
1. Gebrek aan kennis en technische hulpmiddelen. De brandweerzone 

beschikt over onvoldoende specifieke kennis aangaande overstro-
mingen. Het is bovendien niet altijd even duidelijk welke actoren 
actief zijn in het waterbeheer en wie welke verantwoordelijkheid 
draagt. Ook de technische hulpmiddelen zowel voor het bestrijden 
van de wateroverlast als voor de beeldvorming bleken onvoldoende 
efficiënt te zijn.

2. Samenwerking met andere (hulp)diensten. Het gaat in de eerste 
plaats over de samenwerking met politiediensten bij het afsluiten van 
wegen en de verschillende gemeentelijke technische diensten voor 
bv. zandzakken. Hier wordt gepleit voor betere afspraken en het vast-
leggen van processen en procedures specifiek voor de bestrijding 
van wateroverlast. 

3. Zelfredzaamheid van de burgers verhogen/spontane burgerhulp be-
ter inschakelen. Deze schijnbaar paradoxale situatie doet zich keer 
op keer voor bij wateroverlastfenomenen. Enerzijds bellen burgers 
te snel naar de brandweer zonder dat geprobeerd wordt om het pro-
bleem zelf op te lossen. De zelfredzaamheid kan en moet omhoog 
maar de vraag hoe dit concreet moet, blijft onbeantwoord. Aan de 
andere kant zijn er ook steeds personen die zich spontaan komen 
aanbieden om te helpen. De conclusie is hierbij dat we deze hulp-
bron niet of nauwelijks benutten.

De conclusies vormen belangrijke uitdagingen die hulpverleners over 
heel Europa ervaren en die ook binnen DARE-Net aangepakt zullen wor-
den. Tijdens het kick-offmoment van het project werd bv. het inzetten 
van spontane burgerhulp door verschillende partners naar voor ge-
bracht als prangende kwestie. 

Als we als stad en regio willen gaan voor een efficiënte verwerving en in-
zet van middelen en managementstructuren die tegelijk de interoperabi-
liteit tussen de intervenanten vergroten, dan kunnen de RDI Roadmap en 
Portfolio een handig instrument zijn. Hierbij moeten we zeker de eerste 
conclusies van de recente provinciale noodplanoefening Neptunus (Pro-
vincie Antwerpen, 19 september 2017) in het achterhoofd houden. Kort 
na de oefening werd al duidelijk dat er verder moet nagedacht worden 
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over de managementstructuren die moeten opgezet worden bij mul-
ti-pointincidenten. Verder blijft het een moeilijke oefening om mensen 
en middelen te verdelen wanneer 15 of meer burgemeesters hetzelfde 
vragen.

Het netwerk en de kennis die de komende 60 maanden zullen worden 
opgebouwd, worden door de stad Geel concreet gebruikt om een ge-
actualiseerd BNIP en breder plan in verband met de aanpak van water-
overlast op te stellen met daaraan gekoppeld een oefentraject waarin 
verschillende aspecten van overstromingsbeheer aan bod zullen ko-
men. Er wordt wel gestreefd om hiervoor zo veel mogelijk regionaal te 
werken. Water stopt dan ook niet aan de gemeentegrenzen.

Horizon 2020 stelt bovendien als uitdrukkelijke voorwaarde dat minstens 
twee partners van buiten het projectgebied komen. Partners moeten 
bovendien zoveel mogelijk gespreid zijn in het spectrum lokaal-regio-
naal- internationaal. De redenen hiervoor zijn dat resultaten en output 
zo breed mogelijk gedeeld worden in de Europese Unie. Tegelijk is het 
ook de bedoeling dat informatie en expertise van buiten het projectge-
bied worden binnengehaald. Naast stad Geel zijn ook het Franse ART-
TIC en het Poolse ITTI partners waar de Donau niet meteen in de buurt 
stroomt. Stad Geel vertegenwoordigt binnen dit project als enige het 
lokale bestuursniveau.

Veel partners, soms met een Belgische link
De projectcoördinator is Technisches Hilfswerk (THW - Duitsland). 
THW is een federaal agentschap dat binnen het takenveld van civiele be-
scherming technische ondersteuning biedt bij grootschalige incidenten 

en noodsituaties. De organisatie telt meer dan 80.000 mensen (1 % be-
roeps en 99 % vrijwilligers). THW is in de hele wereld gekend als een zeer 
competente partner en heeft een ondersteunende rol binnen zowel de 
Europese Unie als de Verenigde Naties.

Met het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt of DLR telt 
Duitsland nog een tweede partner. DLR is een onderzoekstinstelling die 
zich bezighoudt met onderwerpen zoals lucht- en ruimtevaart, energie, 
transport en veiligheid. DLR werkte in het verleden al vaak samen met 
haar Vlaamse tegenhanger, VITO. Voor DLR werken ongeveer 8.000 we-
tenschappers. Zij gaan binnen DARE-Net het onderzoek leiden en volgen 
ook de wetenschappelijke publicaties op die met overstromingsma-
nagement te maken hebben.

Ook uit Oostenrijk komen er twee partners. De International Com-
mission for the Protection of the Danube River (ICPDR) is, zoals 
de naam doet vermoeden, een internationale organisatie met als voor-

“ DARE-Net ondersteunt 
alle actoren die met 
overstromingsbeheer 
te maken hebben.”
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naamste taak het duurzame en faire gebruik van de watervoorraden van 
het Donaubekken. Sinds 2007 doet ze ook actief aan overstromingsbe-
heer. Toen kreeg ICPDR de taak om de EU Floods Directive te implemen-
teren voor het Donaustroomgebied. 

Het Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) behoeft wellicht weinig uit-
leg. Hoewel de accenten van deze organisatie ietwat anders liggen dan 
in België, zijn de grote lijnen uiteraard wel dezelfde als bij ons. Interes-
sant en relevant is hun ervaring om spontane burgerhulp bij rampen te 
coördineren. Spontane burgerhulp wordt in Oostenrijk gecentraliseerd 
via het Rode Kruis in Team Österreich. Burgers die willen helpen, melden 
zich aan, zijn verzekerd en worden gecoördineerd ingezet. Meer dan 
50.000 Oostenrijkers sloten zich al aan.
De Slowaakse partner heet International Security and Emergency 
Management Institute (ISEMI). Het Instituut is een NGO, gesubsidieerd 
door de Slowaakse overheid, die zich voornamelijk bezighoudt met 
consultancy en het geven van trainingen aangaande openbare orde en 
veiligheid. Ze zijn gespecialiseerd in het implementeren van EU-beleid 
aangaande veiligheid (safety and security) Op die manier assisteren ze 
publieke overheden gaande van de EU zelf tot steden en gemeenten. 
ISEMI is ook in België een gekende partner en werkt regelmatig samen 
met Campus Vesta in Ranst. Met het SCK-CEN in Mol waren ze ook part-
ner in een ander EU-project.

Magyar Polgàri Védelmi Szövetség (MPVSZ) laat zich vertalen als 
Hongaarse Civiele Bescherming Associatie. De associatie bestaat volle-
dig uit vrijwilligers en zet zich vooral in om humanitaire hulp te bieden 
bij rampen. Ze werkt hiervoor nauw samen met de Hongaarse Civiele 
Bescherming maar ook met andere organisaties zoals het Rode Kruis, de 
Hongaarse brandweerassociatie en zo meer.

DUZS (Državna Uprava Za Za titu I Spa avanje) is het Nationale Bescher-
ming- en Redddingsdirectoraat en is de Kroatische partner. Als onafhan-
kelijk orgaan houden zij zich voornamelijk bezig met risico- en kwets-
baarhedenanalyses. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen 
en implementeren van maatregelen en plannen ter preventie van grote 
incidenten en crisissen. 

Servië is vertegenwoordigd via het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
met name de Sector voor Crisismanagement (MOI SEM). Deze over-
heidsdienst bouwt, onderhoudt en verbetert de veerkracht van het land 
inzake het verzachten van de gevolgen of het voorkomen van rampen. 
MOI SEM doet zowel aan beleidsvoorbereiding, administratie, techni-
sche ondersteuning, promotie tot zelfs educatie.

Daarnaast, en eveneens uit Servië, is de Universiteit van Belgrado en 
meer bepaald de Faculteit Veiligheidsstudies (Security) een partner van 
DARE-Net. Op deze faculteit kan je de filosofische, sociologische, politie-
ke, wettelijke, economische, psychologische, ethische, humanitaire en 
civiel-militaire aspecten van veiligheidsvraagstukken (be)studeren.

De monding van de Donau ligt in Roemenië. Een partner uit dat land 
kan dan natuurlijk niet ontbreken. CN-APELL-RO is een onafhankelijke 

FR

Synthèse DARE-Net

Une grande partie de notre pays est exposée aux inondations. Il y a 
plusieurs raisons à cela, dont notamment notre situation géographique 
et notre aménagement de l’espace pas toujours bien étudié. Parallèle-
ment, les conditions climatiques deviennent un facteur toujours plus 
important, mais néanmoins incalculable. Le mieux est donc de tenir 
compte du fait que nous pourrons être de plus en plus confrontés à des 
inondations à l’avenir. Ce contexte a réuni pas moins de 14 partenaires 
dans le cadre du projet Dare-Net, subventionné par le programme eu-
ropéen Horizon 2020. 

Le projet DARE-Net (Danube River Region Resilience Exchange Network) 
a été approuvé dans le cadre du programme européen Horizon 2020. Le 
programme Horizon 2020 succède au programme FP7 (7th Framework 
Programme), il s’agit du plus gros programme de développement et de 
recherche de l’Union européenne (80 milliards d’euros mis à disposition 
sur sept ans). Ce programme a pour but la réalisation d’avancées scien-
tifiques et le développement d’innovations. 

Le bassin fluvial du Danube se prête parfaitement au développement 
d’innovations. Des innovations en matière de prévention des inonda-
tions et de secours en cas d’échec de la prévention. Avec sept grosses 
inondations entre 2002 et 2014, les sept pays traversés par le Danube 
savent de quoi ils parlent. L’intervention du Mécanisme européen de 
protection civile a dû être demandée à quatre reprises parce que les 
ressources nationales ne suffisaient plus.

Les principaux objectifs du projet DARE-Net sont d’aider toutes les per-
sonnes en charge de la gestion des inondations en mettant en place 
des collaborations, de développer une communauté pluridisciplinaire 
au sein des organisations de protection civile, d’établir un calendrier 
de lancement des innovations et de la recherche et du développement 
(un calendrier de lancement avec les possibilités d’innovations les plus 
prometteuses sur lesquelles travailler), de développer un portefeuille 
avec les principaux concepts d’innovations et de recherche des syner-
gies avec le Mécanisme européen de protection civile et les stratégies 
régionales pour la gestion des risques et la prévention des inondations.

L’accent est placé sur le Danube, les innovations et les concepts déve-
loppés pourront cependant être utilisés dans toutes les régions euro-
péennes exposées aux inondations. Horizon 2020 impose comme con-
dition qu’au moins deux des partenaires soient extérieurs à la zone du 
projet. La ville de Geel veillera à donner forme aux innovations et aux 
concepts dans le cadre du contexte belge et à ce que les résultats puis-
sent ensuite y être ensuite appliqués.
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en niet-gouvernementele non-profitorganisatie. Zij vormt het nationale 
centrum voor rampenmanagement. Hun doel is het onderrichten, trai-
nen en verbeteren van specialisten in het bestrijden van grootschalige 
incidenten en risicomanagement. 

De Donau vormt trouwens voor een groot stuk de natuurlijke grens 
tussen Roemenië en Bulgarije. Uit dat laatste land werd een gespeciali-
seerd instituut aan dit project toegevoegd inzake brandbestrijding, red-
dingsoperaties en civiele veiligheid. Het gaat om het Directorate Ge-
neral Fire Safety and Civil Protection van het Bulgaarse ministerie 
van binnenlandse zaken. Hun operationele ervaring met zowel EU- als 
NAVO-structuren komt handig van pas binnen DARE-Net.

Naast de stad Geel zijn er nog twee partners uit landen die niet tot het 
projectgebied horen. ITTI e-technologies en business is een Poolse 
kmo actief in de wereld van IT en telecom. Zij staan in DARE-Net specifiek 
in voor de relaties met de industrie. Een belangrijke taak gezien de ‘qua-
druple helix’-structuur en doelstellingen van het project. Tot slot is er ook 
nog ARTTIC International Management Services. Dit bedrijf met inter-
nationale vestigingen (Parijs, Toulouse, München, Berlijn, Derby (VK), Tel 
Aviv en Brussel) is de marktleider in het opzetten van samenwerkingen, 
managementstructuren en consultancy op het gebied van internationa-
le onderzoeks- en ontwikkelingspartnerschappen. Dat maakt meteen 
ook duidelijk wat de rol van dit van oorsprong Frans bedrijf zal zijn.

 Overstroming in de Kempen, 2016

“ De concepten en
 innovaties van DARE- 

Net zijn toepasbaar 
voor heel Europa.”

Partner Afkorting Land Logo

1 Technisches Hilfswerk THW Duitsland

2 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR Duitsland

3 International Commission for the Protection of the Danube River ICPDR Oostenrijk

4 Österreichisches Rotes Kreuz ÖRK Oostenrijk

5 International Security and Emergency Management Institute ISEMI Slowakije

6 Hungarian Civil Protection Association MPVSZ Hongarije

7 National Protectionand Rescue Directorate DUZS Kroatië

8 Sector for Emergency Management MOI SEM Servië

9 Universiteit van Belgrado FB Servië

10 APELL National Center for Disaster Management CN-APELL Roemenië

11 DG Fire Safety and Civil Protection DG FSCP Bulgarije

12 ITTI e-technologies and business ITTI Polen

13 ARTTIC International Management Services ARTTIC Frankrijk

14 Stad Geel –dienst Noodplanning GEEL België
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CHECKLIST voor de overheid om toestemming te 
geven voor de terugkeer

	 Is de elektriciteitsvoorziening terug in orde in het getroffen gebied?
	 Is gasvoorziening terug in orde in het getroffen gebied?
	 Is de drinkwatervoorziening terug in orde in het getroffen gebied?
	 Is de riolering bruikbaar in het gebied?
	 Is er een positief advies van D1, D2 en D4?

CHECKLIST eens de mensen beginnen
terugkeren

	 In geval van een gefaseerde terugkeer (per straat) : lijst de straten en 
de planning op 
	Zet een registratie op voor mensen die terugkeren (gebruik bevol-

kingslijsten en noteer het gsm-nummer waarop men bereikbaar is)
	Geef een nummer op aan de personen die terugkeren (1771 of een 

lokaal nummer voor praktische vragen)
	Geef een brochure mee of een website waar extra info kan gevon-

den worden. Dit kan via een link met de eigen website
	Maak afspraken met Rendac voor het ophalen van kadavers van 

dode dieren
	Denk na over de steun aan mensen voor het rampenfonds
	Hou de gemeentelijke fase lang genoeg aan

CHECKLIST voor het afvalbeleid in de getroffen 
regio

	Maak afspraken met containerparken (net) buiten de overstroomde 
regio
	Voorzie extra ophalingen voor afval aan huis
	Voorzie extra ophalingen voor glas
	Denk na over decentralisatie van KGA-afval en delen van het contai-

nerpark
	Maak melding aan apothekers voor het binnenbrengen van natte 

medicatie

De terugkeer na een overstroming leidt vaak tot sociale en financiële pro-
blemen. De schoonmaak is in essentie een zaak van de mensen zelf, mits 
het geven van goede richtlijnen kan men ervoor zorgen dat deze opkuis 
goed gebeurt en dat gerecupereerd kan worden wat kan. In het artikel 
worden een aantal elementen aangereikt dat door de gemeente aan de 
terugkerende mensen gegeven kan worden. Het gaat zowel om het mi-
nimale materiaal waarover een persoon moet beschikken die terugkeert 
wanneer het gebied net vrijgegeven wordt, als een aantal sleutels om de 
schoonmaak op een verantwoorde manier uit te voeren.

WINNE HAENEN
Federaal Gezondheidsinspecteur

Cel Federale Gezondheidsinspectie Antwerpen
Provinciale Geneeskundige Commissie Antwerpen

Dienst Dringende Hulpverlening 
DG GS - Gezondheidszorg

De gecontroleerde 
terugkeer na een evacuatie 
wegens een overstroming
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Een evacuatie bij een overstroming impliceert ook een terugkomst. Die 
terugkomst moet al voorbereid worden voor men vertrekt, maar zeker 
na een grote overstroming is ze een teleurstelling en begint het grote 
werk pas. In geval van een wolkbreuk is een voorbereiding vaak niet 
mogelijk, maar in dat geval is er weinig tot geen vervuild water en trekt 
het water ook zeer snel weg. het gaat hier dus om de terugkeer na een 
evacuatie wegens overstromingen van rivieren en beken. Vaak stopt het 
coördinatiecomité (CC) met het vrijgeven van de site, ik pleit niettemin 
voor het behouden van een fase tot minstens 2 dagen na de terugkeer, 
een gecontroleerde vrijgave en bijstand aan de burgers die terugkeren. 

Gefaseerde terugkeer
De bevoegde overheid moet zijn akkoord geven voor een algemene te-
rugkeer. Dit kan een probleem vormen wanneer de bevoegde overheid 
geen formeel bevel tot evacuatie gegeven heeft, wat overigens meestal 
het geval is. In dat geval moet de bevoegde overheid de beperkende 
maatregelen in het gebied beëindigen. Een toestemming vereist dat men 
kan overnachten in het gebied, en dat er terug nutsvoorzieningen zijn. 
Zonder verwarming en elektriciteit is het immers onmogelijk om tot een 
deftige opruiming te komen. Er moet zeker een multidisciplinair over-

leg zijn om te weten of het terrein überhaupt kàn vrijgegeven worden. 
Naast de graad van vervuiling en de autonomie van de teruggekeerden 
(elektriciteit, watervoorziening, …) is ook de staat van de riolering een 
belangrijk overwegingspunt. Het verdient aanbeveling om de aanpak 
van mazoutvervuiling goed af te spreken zodat zij die terugkeren hiervan 
op de hoogte zijn.

In een groter gebied gebeurt de terugkeer best gefaseerd, gebaseerd op 
straten en/of wijken. Het CC moet ook nadenken of de situatie voldoen-
de veilig is om mensen op eigen kracht en houtje naar huis te laten gaan, 
dan wel of er een individuele controle noodzakelijk is van D1 en D4 alvo-
rens de mensen hun huis terug kunnen betreden om aan de grote kuis 
te beginnen. Een dergelijke controle werd uitgevoerd bij de terugkeer na 
het treinongeval in Wetteren. Ik pleit ervoor dat het CC zeker in functie 
blijft tot het moment dat de terugkeer beëindigd is, zodat de terugkeer 
kan bijgestuurd worden mochten de hulpdiensten overbevraagd wor-
den door terugkerende mensen, zeker als brandweer (D1), medische 
discipline (D2) en de civiele bescherming (D4) een ruime inzet gehad 
hebben tijdens de acute fase.
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CHECKLIST voor de overheid om toestemming
te geven voor de terugkeer

	 Is de elektriciteitsvoorziening terug in orde in het getroffen gebied
	 Is gasvoorziening terug in orde in het getroffen gebied
	 Is de drinkwatervoorziening terug in orde in het getroffen gebied
	 Is de riolering bruikbaar in het gebied
	 Is er een positief advies van D1, D2 en D4

Zij die in een eerste moment terugkeren moeten een minimum aan 
materiaal meehebben zodat hun terugkeer geen extra belasting voor 
de hulpdiensten betekent. Ze moeten het dus in eerste instantie mee-
genomen hebben bij de evacuatie, en de communicatie moet hierop 
voorzien zijn

(1) fototoestel en zaklamp zijn opties in een smartphone (of een tablet), maar verbruiken veel elektriciteit. Zeker als er geen elektriciteit is, moet men zorgen voor een voldoende bereikbaarheid, 
eventueel door toch een extra zaklamp en/of fototoestel (of GSM) mee te nemen

(2) Hét basisbegrip bij de terugkeer is de zelfredzaamheid en hierop kan niet voldoende nadruk gelegd worden !

Rubberen laarzen, werkkledij en handschoenen Preventie tegen infecties en tegen ziekte als gevolg van vervuiling van het overstromings-
water. De werkkledij moet achteraf mogelijks weggegooid worden.

Opgeladen GSM en lader Mogelijkheid om hulpdiensten te bellen indien nodig.

Belangrijke telefoonnummers Dat spreekt vanzelf, maar zeker het nummer van het antigifcentrum (070 24 52 45) en
het nummer dat door het CC opgegeven wordt, indien dat het geval is.

Fototoestel (1) Nemen van foto’s voor de verzekering opruimwerken beginnen. Deze foto’s  
vormen het belangrijkste bewijs van de opgelopen schade.

Zaklamp (1) Mogelijkheid van onverlichte hoeken te verlichten.

Radio op batterijen (1) Dit is geen must, maar handig omdat men nieuwsberichten kan volgen. 

Kuisgerief, inclusief Javel Javel is hét basis reinigings- en ontsmettingsproduct. Bij het kuisgerief horen ook
schuurborstel(s), voldoende vodden en zakken waar men vuil kan in steken.

Voedsel en drank (2) Men moet uitgaan van het feit dat het voedsel niet onmiddellijk bruikbaar is en de winkels
in de regio toe zijn.

Chronische medicatie (2) Dat spreekt vanzelf

In een gefaseerde terugkeer is het aangeraden te registreren wie terug-
keert en naar welk adres. Hiervoor baseert men zich best op een XLSX 
van de bevolkingslijst, per straat en per naam. Als men tot registratie 
overgaat, moet men ook het GSM-nummer registreren.

Tenslotte : de terugkeer initieert mogelijks een aantal vragen. Er moet een 
call center geopend worden om deze vragen te kanaliseren en desge-
wenst de vraag kan dispatchen naar de juiste hulpdienst en/of de cor-
recte bevoegde overheid. Dit kan uiteraard via het federaal nummer 1771, 
doch bij zeer gerichte en lokale vragen en/of een menging met andere 
oproepen voor 1771 (en dat is zeker zo in het geval van een gefaseerde te-
rugkeer), kan men een splitsing maken waarbij een lokaal, gemeentelijk, 
nummer vrijgegeven wordt dat gedurende het licht open is, en doorge-
schakeld wordt naar 1771 als het donker is, want dan wordt er veelal niet 
gewerkt. Omgekeerd moet er ook info aan de persoon gegeven wordt 

die terugkeert, zoals een site de men kan raadplegen, en eventueel een 
brochure, zo mogelijk met een actiekaart en/of aandachtspunten (als de 
tijd en de mogelijkheid er is om dit te printen). Deze teksten moeten door 
het CC gevalideerd zijn.

Ondersteuning van de overheden bij de terugkeer
In de acute fase staat het beheersen van de gevolgen van de overstro-
ming centraal; eens het terrein vrijgegeven wordt vermindert het belang 
van het CC en komen de bevoegdheden van de gemeenschappen en 
gewesten terug meer naar voor. Het is dus zeer belangrijk van de ge-
meenschappen en de gewesten te betrekken in de acute fase, zodat 
de overgang naar de reguliere situatie in de meest optimale omstandig-
heden gebeurt. Voor Vlaanderen is dit het CCVO (Crisiscentrum van de 
Vlaamse Overheid).
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Er moeten afspraken gemaakt worden met OVAM voor extra vuilopha-
ling, en extra openingen van de nabijgelegen containerparken. Indien 
nodig kan in containerparken voorrang gegeven worden aan mensen 
die vanuit het overstroomd gebied komen, en/of kan de limiet voor de 
bezoeken tijdelijk afgeschaft worden (indien het containerpark werkt 
met een limiet). Hierbij kan het nodig zijn om grensoverschrijdend te 
werken, als de lokale containerparken ook onder water gestaan hebben 
en daardoor eerst moeten gereinigd worden alvorens bruikbaar te zijn. 
Men kan ook het containerpark tijdelijk decentraliseren indien dat wen-
selijk zou zijn, maar dan moet er een toezicht van de politie zijn. In de 
plaats daarvan kan men ook extra ophalingen voor het containerpark 
voorzien. Wanneer een volledig gedecentraliseerd containerpark niet 
mogelijk is, verdient het aanbeveling om extra plaatsen te voorzien waar 
men met klein gevaarlijk afval terecht kan, zodat dit niet in de restfractie 
terecht komt. Zeker bij een grote overstroming moeten deze maatre-
gelen gedurende een langere tijd van kracht blijven, het opkuisen kost 
voor de mensen immers tijd. Wanneer er externen betrokken worden 
(zoals apothekers voor de inzameling van natte medicatie) worden best 
op voorhand afspraken gemaakt, lokale actoren hebben mogelijks ook 
onder water gestaan.

Er moeten ook afspraken gemaakt worden voor het ophalen van kada-
vers, van grote en kleine dieren, zeker als de evacuatie gebeurde zonder 
het meenemen van de huisdieren.

Tenslotte moeten de overheden zich afvragen of ze een dossier indienen 
bij het rampenfonds en welke ondersteuning ze de burgers wil geven, 
ook naar de verzekering toe.

CHECKLIST eens de mensen beginnen
terugkeren

	 In geval van een gefaseerde terugkeer (per straat) : lijst de straten en 
de planning op 
	Zet een registratie op voor mensen die terugkeren (gebruik bevol-

kingslijsten en noteer het GSM-nummer waarop men bereikbaar is)
	Geef een nummer op aan de personen die terugkeren (1771 of een 

lokaal nummer voor praktische vragen)
	Geef een brochure mee of een website waar extra info kan gevon-

den worden. Dit kan via een link met de eigen website
	Maak afspraken met Rendac voor het ophalen van kadavers van 

dode dieren
	Denk na over de steun aan mensen voor het rampenfonds
	Hou de gemeentelijke fase lang genoeg aan

CHECKLIST voor het afvalbeleid in de getroffen 
regio

	Maak afspraken met containerparken (net) buiten de overstroomde 
regio
	Voorzie extra ophalingen voor afval aan huis
	Voorzie extra ophalingen voor glas
	Denk na over decentralisatie van KGA-afval en delen van het contai-

nerpark
	Maak melding aan apothekers voor het binnenbrengen van natte 

medicatie

Wat kan men zelf doen

Voorzorgsmaatregelen alvorens men de woning betreedt
Het zou al te gek zijn dat de ambulance onmiddellijk moet uitrukken bij 
de terugkeer. Helaas zijn hierover geen statistieken. Het belangrijkste 
credo is dan ook “gebruik je gezond verstand”. De maatregelen lijken 
logisch, maar kunnen niet genoeg benadrukt worden :
- Ga enkel binnen bij (voldoende) daglicht
- Indien er meer dan 5 cm water in de woning staat, moet men rubbe-

ren laarzen dragen. Als er teveel water in de woning staat, moet deze 
leeggepompt worden en dat moet gemeld worden via het telefoon-
nummer dat vrijgegeven werd.

- Indien de gaskraan en de hoofdschakelaar van de elektriciteit niet 
afgezet zijn bij het vertrek, moet dit eerst gebeuren. Indien de elek-
triciteitsmeter onder water gestaan heeft, moet de elektriciteitsmaat-
schappij verwittigd worden alvorens de elektriciteit terug in bedrijf te 
nemen 

- Indien de mazouttank of externe gastank verplaatst zouden zijn, 
moeten de hulpdiensten verwittigd worden. Dat is ook het geval als 
er veel gevaarlijke producten aangetroffen worden die niet uit het ei-
gen huis kunnen zijn.

- Zo men een pomp plaatst, een generator of een toestel om de wo-
ning uit te drogen, moet men ervoor zorgen dat dit niet leidt tot een 
CO-intoxicatie. Dit kan opgevangen worden door goede instructies te 
geven bij de huur van deze toestellen en/of de (gefaseerde) terug-
keer.

Nutsvoorzieningen
Het spreekt vanzelf dat als er een gasgeur is, de gasmaatschappij moet 
verwittigd worden, en dit via het nummer dat het CC opgegeven heeft.

Elektrische bedrading die (partieel) nog dateert van voor 1960 mag niet 
terug in gebruik genomen worden zonder nazicht door een erkende 
elektricien, omdat de isolatie nog kan bestaan uit jute. Installaties van na 
1981 hebben een verliesstroomschakelaar, wat de ingebruikname ver-
gemakkelijkt. Men kan immers de verliesstroomschakelaar afzetten en 
de hoofdschakelaar opzetten. Als de hoofdschakelaar niet afspringt kan 
men verder. Bij installaties tussen 1960 en 1981 moet men per circuit de 
hoofdschakelaar af- en aanzetten. Uiteraard moet er een goede aarding 
zijn ! De elektriciteit mag maar opgezet worden de woning gereinigd is 
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en er geen water meer in staat. Niet vergeten om de afdekplaatjes bij de 
stopcontacten los te vijzen zodat het water dat er eventueel achter staat 
kan weglopen. Wanneer de installatie voor de zonnepanelen onder wa-
ter gestaan heeft, moet men aan de installateur en/of de elektriciteits-
maatschappij vragen of ze terug in bedrijf mag genomen worden

Als het drinkwater uit een geboorde put komt, moet er eerst een con-
trole gebeuren door de Vlaamse Gemeenschap alvorens deze terug 
mag gebruikt worden. Wanneer men op het drinkwaternet is aangeslo-
ten, zal de drinkwatermaatschappij een advies geven over de wijze van 
ingebruikname en het gebruik van het drinkwater. Indien er (nog) geen 
drinkwater is, moet een systeem van waterbedeling opgezet worden. 
Deze is niet bedoeld voor de reiniging en in dit geval is het de vraag of de 
site wel kan vrijgegeven worden door de bevoegde overheid.

Zo bij het verlaten van de woning het watercircuit van de centrale ver-
warming fysiek gescheiden werd van het waternet, is er geen vervuild 
water in het gesloten circuit gekomen en moet dit niet vervangen wor-
den. De ingebruikname hangt dan af van het feit dat de brandstof (ma-
zout, gas, elektriciteit) nog bruikbaar is. De verwarming is nodig om de 
woning te laten uitdrogen.

Verdere reiniging van de woning
Het algemene principe is dat men kuist en ontsmet met javel (of bleekwa-
ter), nadat het vuil zoveel als mogelijk verwijderd werd. Bij het verwijde-
ren van vuil moet kan men al sorteren. Tenzij tegenbericht van het CC bij 
de terugkeer mag immers alle afval gesorteerd worden zoals het steeds 
gesorteerd wordt. Javel moet tien maal verdund worden, dus 1 liter javel 
mengen in 9 liter water. Materiaal dat voor de eerste reiniging gebruikt 
wordt moet wegwerpmateriaal zijn. Zo industriële reinigingsproducten 
gebruikt worden moeten de aanwijzingen ervan strikt gevolgd worden, 
zodat er geen binnen aerosols ontstaan, omdat producten voor buiten 
onoordeelkundig binnen gebruikt werden. 

Alvorens met javel aan de slag te gaan moet men de woning, na leegma-
ken, eerst fysiek reinigen. Het best gebeurt dit waar mogelijk met een ho-
gedrukreiniger, anders een eerste reiniging, met fysieke kracht. Daarna 
kan men met de javel aan de slag. Wat kan geschuurd worden met javel, 
moet geschuurd worden. Houten vloeren en structuren moeten een tijd-
je uitdrogen. Tapijten kan men naar buiten dragen, vaste vloerbekleding 
niet. Bij een wolkbreuk kan men deze schrobben met speciale shampoo, 
maar zeker bij vervuild water is er gevaar op schimmelvorming en is het 
raadzaam deze uit te breken.

Muren moeten tot boven de vloedlijn gekuist worden, en behangpa-
pier wordt best verwijderd (vinylpapier vertraagt het uitdrogen van de 
muur). Gips- en houten platen moet tot minstens een halve meter boven 
de vloedlijn uitgebroken worden en kletsnatte isolatie moet verwijderd 
worden. Nat heeft ze immers geen nut en is ze een bron van schimme-
linfectie.

Elektrische toestellen worden massaal weggegooid en vaak rijdt een 
goocheme opkoper rond, geeft iets voor de toestellen en laat ze drogen, 
zeker indien het water niet teveel vervuild is. Eens er terug elektriciteit is, 
kan men toestellen (na drogen) testen via een circuit. Als de zekering niet 
afspringt, is het toestel nog goed. Indien de zekering wel afspringt kan het 
toestel extra gedroogd worden (bijvoorbeeld met een haardroger) en 
kan men een 2e poging doen. Bij overstroming met sterk vervuild water 
kan het nodig zijn de elektrische contacten te kuisen. Het grootste deel 
van de elektrische toestellen (ook de grote zoals (afwas) machines e.d.) 
kunnen zo gerecupereerd worden. Toestellen met wifi en/of een eigen 
computergestuurd gedeelte moeten op dezelfde wijze getest worden. 

Massief houten meubelen kunnen veelal gerecupereerd worden; indien 
ze uit spaanderplaat bestaan zijn ze, tenzij ze niet te lang in het water 
gestaan hebben, niet te redden. Massief hout mag naast javel ook gekuist 
worden met terpentijn of een speciale oplossing met alcohol. Indien 
men de bekleding niet zelf kan wassen of schrobben, moet ze wegge-
gooid worden. 

Voedsel dat niet hermetisch verpakt is moet weggegooid worden. Dat 
geldt ook voor voedsel in de ijskast of de diepvriezer indien de elektrici-
teit uitgevallen was. Conserven en glazen houders (inclusief flessen met 
plastieken stop, kroonkurk of gewone kurk) kunnen afgekuist worden 
met de javeloplossing, het is raadzaam waar nodig opnieuw te etikette-
ren. De kurken stop zelf komt best niet in aanraking met de javel. Apart 
verpakt voedsel moet apart gereinigd worden. Hermetisch afgesloten 
moet strikt gelezen worden. Zelfgemaakte jam, afgesloten met parafine 
(op grootmoeders wijze) bijvoorbeeld is niet hermetisch afgesloten. De 
basisregel is duidelijk : bij twijfel weggooien.

Afwasbaar keukengerei wordt best een 10-tal minuten even afgekookt, 
indien er een afwasmachine is kan het daarna op de heetste stand af-
gewassen worden. Zoniet moet het in heel heet water en/of met javel 
afgewassen worden, of ontsmet met ontsmettingsalcohol. Houten pro-
ducten die rechtstreeks in contact komen met voedsel kunnen moge-
lijks niet voldoende ontsmet worden en worden best weggegooid. De 
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keukenkasten moeten ook zeer grondig gereinigd worden. Voor de 
badkamer geldt hetzelfde, cosmetica die niet hermetisch afgesloten zijn, 
moeten bij het KGA gegooid worden. Medicatie die onder water gestaan 
heeft moet naar de apotheker.

Aandachtspunten voor specifieke elementen
De kelder moet ook grondig gereinigd worden. Indien deze nog onder 
water staat, moet de brandweer verwittigd worden via het call center, 
omdat zeker in een kelder gevaarlijke producten opgeslagen zijn en het 
risico van infectie of aerosolvorming reëel is. Mazout moet verwijderd 
worden met detergenten of absorbenten, ernstige vervuilingen moeten 
gemeld worden aan het call center

De Hoge Gezondheidsraad heeft het advies gegeven dat alle kledij op mi-
nimaal 60°C moet gewassen worden1. Indien mogelijk moet dit gedaan 

worden, doch dat betekent dat veel kledij moet weggegooid worden. 
Indien het niet om vervuild water gaat, kan men soepel met deze regel 
omspringen, zeker bij langdurige overstromingen moet men nagaan of 
deze regel voor eigen kledij houdbaar is of niet.

Boeken, papieren, foto’s, film en data die men absoluut wil recupereren 
kunnen partieel gerecupereerd worden, maar dit gaat via industriële 
processen (zoals droogvriezen e.d.). Zeker bij een langere evacuatie is 
dat een element dat voorbereid kan worden door het CC, want zeker 
hierover zullen een aantal vragen zijn.

Voor speelgoed en kleurtjes voor kleine kinderen is extra aandacht no-
dig, men moet ervan uitgaan dat kleine kinderen dit in hun mond steken. 
Hier geldt dus de regel van ontsmetten, wassen met javel of wassen aan 
60°C.

1 Hoge Gezondheidsraad. Sectie V. Milieuhygiëne. Hygiënische maatregelen bij overstromingen. Herziening van de bestaande adviezen. Oktober 2000, 6pp
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Une inondation, surtout lorsqu’elle dure pendant plusieurs jours, exerce une 
forte pression sur les secours et exige une coordination municipale. Une fois 
que les eaux se sont retirées, la population évacuée exerce, elle aussi, une 
forte pression pour rentrer chez elle afin (1) d’évaluer les dégâts et (2) de 
commencer à nettoyer. Avant de céder à cette pression, le comité de coordi-
nation doit s’assurer que le retour de la population peut se dérouler en toute 
sécurité et que cela n’entraînera pas des problèmes supplémentaires. Cet 
article propose quelques listes de vérifications simples qui permettront aux 
autorités locales de veiller à ce que les personnes puissent rentrer chez elles 
de la manière la plus sûre possible. Si le retour présente un risque accru, il 
est conseillé de le repousser de quelques jours.

 LISTE DE VÉRIFICATION pour que les autorités 
donnent leur accord pour le retour de la 
population

 L’approvisionnement en électricité a-t-il été rétabli dans la zone touchée ?
 L’approvisionnement en gaz a-t-il été rétabli dans la zone touchée ?
 L’approvisionnement en eau potable a-t-il été rétabli dans la zone tou-

chée ?
 Les égouts sont-ils utilisables dans la zone touchée ?
 D1, D2 et D4 ont-ils émis un avis positif ?

 LISTE DE VÉRIFICATION une fois que les 
personnes commencent à rentrer chez elles

 En cas de retour échelonné (par rue), établissez la liste des rues et le 
planning. 

 Procédez à l’enregistrement des personnes qui rentrent chez elles (utili-
sez les listes démographiques et notez le numéro de téléphone portable 
auquel les personnes sont joignables).

 Donnez un numéro aux personnes qui rentrent chez elles (le 1771 ou un 
numéro local pour les questions pratiques).

 Remettez-leur une brochure ou indiquez-leur un site Web où elles  
pourront trouver des informations complémentaires. Il peut s’agir d’un 
lien vers votre site.

 Contactez Rendac pour convenir du ramassage des dépouilles 
 d’animaux.

 Réfléchissez au soutien financier que le fonds pour les sinistrés doit 
apporter.

 Prolongez la phase commune suffisamment longtemps.

 LISTE DE VÉRIFICATION pour la politique en 
matière de déchets dans la zone touchée

 Contactez les parcs à conteneurs voisins de la zone inondée.
 Prévoyez des ramassages supplémentaires pour les déchets 

 domestiques.
 Prévoyez des ramassages supplémentaires pour le verre.
 Réfléchissez à la décentralisation des petits déchets dangereux et à la 

répartition du parc de conteneurs.
 Contactez les pharmaciens au sujet du dépôt des médicaments

 mouillés.

Le retour à la maison après une inondation est souvent synonyme de pro-
blèmes sociaux et financiers. Le nettoyage est généralement l’affaire de 
chacun. Le fait de donner des consignes peut cependant permettre un bon 
déroulement des opérations et la récupération des objets qui peuvent l’être. 
Cet article répertorie un certain nombre d’éléments que les municipalités 
peuvent remettre aux personnes qui rentrent chez elles. Il s’agit aussi bien 
de choses dont une personne doit disposer lorsqu’elle revient dans une zone 
de nouveau accessible que d’un certain nombre de conseils pour exécuter le 
nettoyage de manière responsable.
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In geval van nood 
kent men zijn …
nummers!

Om een goede crisisbeheersing te kunnen garanderen is het belangrijk 
dat elke burger en hulpverlener op de hoogte is van de bestaande nood-
nummers. Naast de evidente en gekende nummers zijn er de voorbije 
jaren door de overheid ook enkele nieuwe specifieke nummers en een 
app gelanceerd. Hier volgt een kort overzicht.

112 en 101 voor dringende hulp
In België zijn er twee gratis noodnummers die 24/7 bereikbaar zijn voor 
dringende hulp:
• 112 voor ziekenwagen en brandweer;
• 101 voor politie.

Als je naar 112 of 101 belt, wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, 
want daardoor kom je opnieuw aan het einde van de wachtrij te staan. 
De operator zal vragen stellen over je locatie, het soort noodgeval en of 
er gewonden zijn en eventueel instructies geven. 

Het noodnummer “112” is het enige noodnummer waarnaar je in heel 
Europa gratis kan bellen als je dringend hulp nodig hebt van de brand-
weer, een medisch team of de politie. Als je in België naar het noodnum-
mer 112 belt voor de politie, word je doorgeschakeld naar het noodnum-
mer 101. Hierdoor kan er kostbare tijd verloren gaan. In België raden we 
daarom aan om voor dringende politiehulp rechtstreeks het noodnum-
mer 101 te bellen.

App 112 BE
Als je een smartphone hebt kan je best de app 112 BE downloaden. Dit is 
de meest efficiënte manier om de noodcentrales 112 en 101 te bellen. Na 
de registratie kan je gewoon op het icoontje van brandweer, ziekenwa-
gen of politie drukken als je hulp nodig hebt. Tijdens je oproep stuurt de 
app elke 30 seconden je positie naar de noodcentrale zodat de operator 
ziet waar je bent. Daarnaast kan je nuttige medische informatie invullen 
in de app die wordt meegestuurd naar de noodcentrale 112.

www.112.be/nl/app 

Doof, slechthorend of spraakgestoord?
Als je doof of slechthorend bent, of een spraakstoornis hebt, kan je:
• bij registratie van de app 112 BE met een vinkje aanduiden dat dit het 

geval is. De app zal dan als je een noodoproep doet via de app auto-
matisch de chatfunctie activeren, waardoor je via berichten met de 
noodcentrale kan communiceren.

• de noodcentrales ook bereiken via SMS. Het is niet mogelijk om be-
richtjes te sturen naar de traditionele noodnummers 112 en 101, maar 
wel naar specifieke nummers die enkel door doven, slechthorenden 
of mensen met een spraakbeperking kunnen opgevraagd worden via 
e-mail of SMS. Meer info vindt u op www.112.be/nl/voor-doven.

E-loket of 1722 tijdens storm 
Als je brandweerzone een e-loket of rechtstreeks nummer heeft, kan je 
daar rechtstreeks terecht om een brandweerinterventie voor storm of 
wateroverlast aan te vragen. Je kan dit e-loket of rechtstreeks nummer 
ook gebruiken om de brandweer een wespennest te laten verdelgen. 

Sinds 1 augustus 2017 kan je voor brandweerhulp tijdens een storm of als 
je wateroverlast hebt ook het nummer 1722 bellen als er niemand (moge-
lijk) in levensgevaar is. Dit nummer is enkel beschikbaar tijdens hevig on-

www.112.be

Dringend hulp nodig?  
Bel de noodcentrales nu 
ook via App. 

Download de App 112 BE 
en registreer je
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weer (een code oranje of rood van het KMI). Als je tijdens hevig onweer 
voor niet-dringende brandweerinterventies naar het noodnummer 112 
belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden om het nummer 1722 te bellen. 

Tijdens noodweer verwerken de Hulpcentra 112 immers een veelvoud 
aan noodoproepen. Afhankelijk van de intensiteit en de omvang van het 
noodweer kunnen er in een noodcentrale honderden oproepen per uur 
binnenkomen. Dit zorgt ervoor dat de wachttijd minutenlang kan oplo-
pen. Een wachttijd van meerdere minuten is uiteraard desastreus voor 
die enkele dringende medische oproepen en brandweeroproepen die 
mee in de wachtrij staan met die honderden niet dringende noodweer 
oproepen. Oproepen naar 112 of 100 voor noodweer brengen dus het 
vlot en efficiënt verwerken van de dringende medische- en brandweer-
oproepen in het gedrang. 

Bij een dringende oproep telt elke seconde en is een lange wachttijd 
dus niet te verantwoorden. Door het invoeren van het nummer 1722 
bij noodweer wil de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dit 
probleem aanpakken. De oproepen naar het noodnummer 1722 worden 
net zoals de dringende medische- en brandweeroproepen verwerkt in 
het Hulpcentrum 112 maar door andere operatoren die hiervoor worden 
vrijgesteld binnen het team. Doordat de oproepen naar het nummer 1722 
afgezonderd worden kunnen noodoproepen 112 en 100 binnen een aan-
vaardbare tijd beantwoord worden. Bellers die tijdens noodweer voor 
niet dringende brandweeroproepen toch naar 112 of 100 bellen zullen 
worden gevraagd in te haken en terug te bellen naar het nummer 1722. 

Het nummer 1722 biedt dus garanties dat ook bij noodweer mensen die 
naar 112 bellen voor bijvoorbeeld een hartinfarct, een ernstig verkeers-
ongeval of een uitslaande woningbrand steeds snel geholpen worden. 
Het nummer 1722 is niet permanent operationeel. Het nummer wordt ge-
activeerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wan-
neer het KMI een code oranje voor storm of onweer voorspelt voor één 
of meerdere provincies in België. Het is dus best mogelijk dat men bij een 
lokale wolkbreuk, windhoos of lokaal noodweer geen gebruik kan ma-
ken van het nummer 1722. Als je hulpverleningszone over een e-loket of 
een specifiek telefoonnummer beschikt kan je deze gebruiken om niet 
dringende brandweertussenkomst aan te vragen en ook in deze geval-
len de noodnummers 112 en 100 zoveel mogelijk te ontlasten.

Niet-dringend ziekenvervoer
Als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt mag je niet naar 112 bellen, 
maar moet je beroep doen op een ziekenwagen voor niet-dringende 
hulp zonder naar 112 te bellen. Je kan contact opnemen met je zieken-
fonds om na te gaan of zij een ziekenwagen kunnen inplannen of recht-
streeks contact opnemen met een ziekenwagendienst voor niet drin-
gend ziekenvervoer. 

1733 voor dokters van wacht
In sommige regio’s moet je voor niet-dringende medische hulp geen 
nummer meer opzoeken van de dokter van wacht, maar kun je een dok-
ter van wacht bellen via het centrale nummer 1733. In de volgende jaren 
zal “1733” in gans België in gebruik genomen worden. Om te weten of 1733 
in uw gemeente al actief is, kan je je postcode invullen op deze website 
van de FOD Volksgezondheid:

www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezond-

heidszorg/dringende-hulpverlening/wachtdiensten 

Niet-dringend politiehulp
Voor niet dringende politiehulp kan je terecht bij het loket, e-loket of 
telefoonnummer van je lokale politiezone. Je kunt er terecht met al je 
niet-dringende vragen en meldingen aan de politie. 
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Pour garantir une bonne gestion de crise, il est important que les nu-
méros des secours soient connus de chaque citoyen et secouriste. 
Parallèlement aux numéros évidents et connus, les autorités ont lancé 
quelques nouveaux numéros spécifiques et une appli ces dernières an-
nées. Vous trouverez ci-dessous une rapide vue d’ensemble.

Le 112 et le 101 pour les urgences
En Belgique, il existe deux numéros gratuits, accessibles en permanence, 
pour les urgences :
• 112 pour les ambulances et les pompiers,
• 101 pour la police.

lorsque vous contactez le 112 ou le 101, attendez patiemment que 
l’on vous réponde. Ne raccrochez pas, faute de quoi vous vous retrouve-
rez de nouveau à la fin de la file d’attente. L’opérateur vous demandera 
où vous vous trouvez, le type d’urgence et s’il y a des blessés et vous 
donnera éventuellement des instructions. 

Le 112 est le seul numéro d’urgence que vous puissiez appeler gratuite-
ment, où que vous soyez en Europe, si vous avez besoin de l’aide urgen-

te des pompiers, d’une équipe médicale ou de la police. En Belgique, 
lorsque vous composez le 112 pour joindre la police, vous êtes transféré 
vers le 101. Vous pouvez alors perdre un temps précieux. Nous vous con-
seillons donc de contacter directement le 101 pour obtenir l’aide de la 
police si vous êtes en Belgique.

Appli 112 BE
Si vous disposez d’un smartphone, vous pouvez télécharger l’appli 112 
BE. Il s’agit du moyen le plus efficace de joindre les centrales de secours 
112 et 101. Une fois votre inscription terminée, il vous suffit de cliquer sur 
l’icône des pompiers, des ambulanciers ou de la police lorsque vous 
avez besoin d’aide. Pendant votre appel, l’appli fait parvenir votre positi-
on à la centrale de secours toutes les 30 secondes de manière à ce que 
l’opérateur visualise où vous vous trouvez. Vous pouvez également saisir 
des informations médicales utiles dans l’appli, elles seront transmises à 
la centrale de secours 112.

www.112.be/fr/app. 

Vous êtes sourd/malentendant ou souffrez de 
troubles de la parole ?
Si vous êtes sourd/malentendant ou souffrez de troubles de la parole, 
vous pouvez :
• l’indiquer en cochant une case lors de l’installation de l’appli 112 BE. En 

cas d’appel via l’appli, celle-ci active alors automatiquement la foncti-
on de discussion instantanée qui vous permet de communiquer avec 
la centrale de secours en échangeant des messages.

• également contacter les centrales de secours par SMS. Il n’est pas 
possible d’envoyer des messages aux 112 et 101. Il existe cependant 
des numéros spécifiques, exclusivement accessibles, par courrier 
électronique ou SMS, aux personnes sourdes/malentendantes ou 
souffrant de troubles de la parole. Pour plus d’informations, consul-
tez www.112.be/fr/pour-les-sourds.

www.112.be

Téléchargez l’App 112 BE 
et enregistrez-vous

Besoin d'une aide urgente ? 
Désormais, vous pouvez 
aussi contacter les centres 
d’appels urgents via App. 

Les numéros à
connaître en cas 
d’urgence
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Le guichet électronique ou le 1722 en cas d’orage 
Si les pompiers de votre zone disposent d’un guichet électronique ou 
d’un numéro direct, vous pouvez les joindre directement pour deman-
der une intervention en cas d’orage ou d’inondation. Vous pouvez éga-
lement contacter ce guichet électronique ou ce numéro direct pour de-
mander aux pompiers de venir détruire un nid de guêpes. 

Depuis le 1er août 2017, vous pouvez également composer le 1722 pour 
joindre les pompiers en cas d’orage ou d’inondation si personne n’est 
en danger de mort. Ce numéro est uniquement disponible en cas de très 
mauvais temps (code orange ou rouge de l’IRM). Si vous composez le 112 
pour une intervention non urgente des pompiers en cas de très mauvais 
temps, vous serez invité à contacter le 1722. 

En cas de tempête, les centres de secours 112 traitent toujours une mul-
titude d’appels. Selon l’intensité et l’étendue de la tempête, une centra-
le de secours peut recevoir des centaines d’appels par heure. Le délai 
d’attente peut donc être de plusieurs minutes. Un délai d’attente de plu-
sieurs minutes est bien évidemment catastrophique pour les quelques 
appels nécessitant l’intervention urgente d’un médecin ou des pompiers 
et qui se trouvent dans la file d’attente avec les centaines d’appels non 
urgents, liés à la tempête. Contacter le 112 ou le 100 en cas de tempête nuit 
donc au traitement rapide et efficace des appels nécessitant l’interventi-
on urgente d’un médecin ou des pompiers. 

En cas d’urgence, chaque seconde compte et un temps d’attente trop 
long n’est donc pas possible. Avec le lancement du 1722 en cas de tempê-
te, le Service public fédéral Intérieur souhaite résoudre ce problème. 
Les appels au 1722 sont, tout comme les appels nécessitant l’interventi-
on urgente d’un médecin ou des pompiers, traités au sein du centre de 
secours 112, mais par d’autres opérateurs de l’équipe mis à disposition 
à cette fin. La dissociation des appels permet de répondre aux appels 
d’urgence au 112 et au 100 dans un délai acceptable. Les personnes con-
tactant le 112 ou le 100 pour des interventions non urgentes de pompiers 
en cas de tempête seront invitées à raccrocher et à appeler le 1722. Le 
1722 permet ainsi de garantir que les personnes qui contactent le 112 pour 
un infarctus, un grave accident de la circulation ou un violent incendie 
de maison, par exemple, seront rapidement prises en charge, même en 
cas de tempête. 

Le 1722 n’est pas opérationnel en permanence. Il est activé par le Ser-
vice public fédéral Intérieur lorsque l’IRM prévoit un code orange pour 
cause d’orage ou de tempête dans une ou plusieurs provinces de Belgi-

que. Il est donc possible que le 1722 ne soit pas accessible en cas de pluie 
torrentielle, de tornade ou de tempête localisée. Si vous bénéficiez de 
secours via un guichet électronique ou un numéro de téléphone spéci-
fique, vous pouvez utiliser ce service pour demander une intervention 
non urgente des pompiers et désengorger ainsi autant que possible les 
numéros de secours 112 et 100.

Transport sanitaire non urgent
Si vous avez besoin d’un transport sanitaire non urgent, vous ne devez 
pas appeler le 112. Vous devez demander une ambulance pour une aide 
non urgente sans passer par le 112. Vous pouvez contacter votre caisse 
d’assurance maladie pour déterminer si celle-ci peut programmer une 
ambulance ou vous pouvez prendre directement contact avec un ser-
vice d’ambulances pour les transports sanitaires non urgents. 

Le 1733 pour les médecins de garde
Dans certaines régions, il n’est plus nécessaire de rechercher le numéro 
du médecin de garde pour les interventions médicales non urgentes, il 
est en effet possible de contacter un médecin de garde via le 1733, le nu-
méro central. Le 1733 devrait être mis en service dans l’ensemble de la 
Belgique dans les années à venir. Pour savoir si le 1733 est déjà actif dans 
votre municipalité, vous pouvez saisir votre code postal sur le site Web 
suivant du service public fédéral Santé publique :

www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/

aide-medicale-urgente/services-de-garde. 

Aide non urgente de la police
Pour obtenir une aide non urgente de la police, vous pouvez utiliser le 
guichet, le guichet électronique ou le numéro de téléphone de votre po-
lice locale. C’est là que vous pouvez adresser l’ensemble des demandes 
et messages non urgents destinés à la police. 



36

JASMIEN O  
Lid van Team D5. Als woordvoerster en deskundige communicatie is ze bij Brandweer Zone Antwerpen 
gespecialiseerd in het gebruik van sociale media en tools tijdens crises.

BERT BRUGGHEMANS
Zonecommandant brandweer zone Antwerpen

Crisismanagement kan bekeken worden als een vorm van projectma-
nagement waarbij de timing zeer kort is, de belangen zeer hoog en er 
moet worden samengewerkt met heel wat verschillende actoren (die 
elkaar vaak niet kennen). In zulke omstandigheden heb je een informati-
catool nodig die snel en mobiel is en waar mensen onbeperkt met elkaar 
kunnen samenwerken. 

Google is al vele jaren actief op vlak van crisismanagement. Google Crisis 
is een initiatief dat valt binnen de “Corporate Social Responsibility” van 
Google. Om de kracht van Google in te zetten voor crisismanagement, 
maar ook voor bijvoorbeeld voor vluchtelingenopvang, onderwijs en 
het voorkomen van hongersnood werd google.org opgericht. 

Google-medewerkers gebruiken binnen google.org alle data en tools en 
kennis rond informatiebeheer van Google om autoriteiten te helpen bij 
crisis. Deze werkwijze werd recent nog ingezet bij de orkaan die Florida 
trof. Google ontsluit via deze werking heel wat geografische informatie 
en kan ook andere tools inzetten zoals een people finder. Ze gaan zelfs 
zo ver dat ze samenwerken met Nethope, die bij grote rampen snel een 
communicatieinfrastructuur kunnen opzetten in het getroffen gebied.

Google-toepassingen zijn niet enkel bruikbaar bij grote humanitaire 
rampen. Voor het beheer van onze crisissen zijn heel wat Google-toe-
passingen bruikbaar. Google Drive kan bijvoorbeeld gebruikt worden als 
cloudopslag, Google Docs als kantoorsoftware, Google Forms voor het 
bevragen van mensen in een opvangcentrum en Google Maps als infor-
matiebron voor geografische informatie. Uiteraard zijn er veel cloudop-
lossingen die handig zijn voor het beheer van crisissen, maar wat maakt 
deze toepassingen van Google zo speciaal dat veel crisismanagement-
diensten erbij zweren?

Ten eerste is het binnen deze toepassingen heel eenvoudig om docu-
menten te delen en deelrechten in te stellen. Dit maakt het enorm 
eenvoudig om een document te delen (en te laten bewerken) door an-
dere hulpdiensten, maar ook om bijvoorbeeld een advies of een FAQ te 
delen met het grote publiek. Google maakt voor elk document een per-
manente URL aan, die je dan vrij kan delen met wie je wil. 

Ten tweede zijn deze toepassingen van de basis af gemaakt voor sa-
menwerking. Het is perfect mogelijk om met 2, 3 of zelfs 500 mensen 
gelijktijdig te werken aan een document, tabel of kaart. Deze vorm van 
real-timecollaboratie is uniek op vlak van mogelijkheden en snelheid en 
is dan ook zeer doeltreffend bij crisissen. 

Er zijn al heel wat concrete toepassingen van het gebruik van Goog-
le-toepassingen in onze sector. Op verschillende plaatsen worden de 
Google-toepassingen gebruikt om documenten te delen tijdens een 
incident. Heel wat regio’s gebruiken Google Maps voor het aanmaken 
van publiek beschikbare kaarten, zoals bijvoorbeeld bij wateroverlast. 
Een laatste voorbeeld was Gent die dit soort kaart publiek deelde na een 
stroomuitval. 

Maar het gaat soms ook verder. Zo heeft de Brandweer Zone Antwerpen 
een crisisomgeving laten maken waarbij met één druk op de knop een 
administratieve omgeving wordt voorbereid. Dit maakt het eenvoudiger 
om bijvoorbeeld formulieren en lijsten aan te maken voor in een opvang-
centrum en creëert ook gedeelde logboeken, kaarten en overzichten.

Google en crisissituaties 
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 Voorbeeld van het gebruik van Google Maps om een stroompanne in te 

tekenen. Het opladen van data in een kaart is zeer eenvoudig in Google 

Maps en is één van de meestgebruikte oplossingen binnen crisismanage-

ment. 
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The politics of crisis
management 
Public Leadership under Pressure

Handboeken over crisismanagement zijn 
(gelukkig) geen rariteit meer. Het boek ‘The 
politics of crisis management’ is echter uniek. 
Uniek niet qua inhoud, wel qua doelgroep. Het 
boek is immers een handboek crisismanage-
ment voor politieke leiders. Dit hoeft echter 
niet te betekenen dat het geen interessante en 
nuttige lectuur is voor iedereen die van ver of 
dichtbij betrokken is bij het crisismanagement. 

Crisissen worden in het handboek benaderd 
vanuit een politiek perspectief, hierdoor krijgt 
de lezer meer inzicht in de dynamiek van de 
totstandkoming van beleidsbeslissingen tij-
dens een crisis. Een crisis wordt in het boek 
immers ook omschreven als een opportuni-
teit en  een bedreiging voor de politieke leider 
(“Crises are occasions for public leadership”). 
Het gaat dus om meer dan enkel het managen 
van de crisis. Het gaat ook om het (politiek) 
overleven van een crisis. Alleen al voor dit in-
zicht is het boek zeker een aanrader voor elke 
ambtenaar noodplanning.

In het inleidende gedeelte confronteren de 
auteurs de lezer (de politieke leider) met de 
karakteristieken van een crisis. Er wordt on-
der ingegaan op het verschil tussen ‘known 
unknowns’ en ‘unknown unknows’. Het boek 
definieert vijf hoofdtaken die een politieke lei-
der in een crisis moet vervullen:
• Sense making: gaat over het omgaan met 
• Decision making and coordinating
• Meaning making
• Accounting
• Learning

Het handboek bespreekt op een zeer prakti-
sche wijze deze verschillende taken, hierbij 
worden zeer veel goede en slechte interna-
tionale voorbeelden aangehaald. Door deze 
praktijkvoorbeelden leest het boek zeer vlot 
en is alles zeer verhelderend. 

Doorheen de verschillende hoofdstukken 
hebben de auteurs veel aandacht voor de 
rol van de media en de sociale media. Hier-
bij geven de auteurs aan op welke manier de 
politieke leiders de media kunnen ‘gebruiken’ 
als een opportuniteit om hun populariteit een 
boost te geven. Kortom: een crisis als een poli-
tieke opportuniteit. 

De verschillende hoofdstukken worden we-
tenschappelijk onderbouwd. Het boek wordt 
afgesloten met een zeer uitgebreide literatuur-
lijst. 

Het boek zou deel moeten uitmaken van de 
professionele bibliotheek van elke burge-
meester, gouverneur en minister. Ambtena-
ren noodplanning die de komende weken de 
noodzaak voelen om een nuttig kerstcadeau 
te kopen  voor hun burgemeester, vinden hier-
onder alvast alle referenties.

BOEKBESPREKING
CRITIQUE DE LIVRE

AUTEURS: Arjen Boin, Paul ‘t Hart, 
Eric Stern en Bengt Sundelius
UITGEVERIJ: Cambridge  
University Press,  
www.cambridge.org
UITGAVEJAAR: 2006
ISBN: 978 05 2160 733 9

AUTEUR: YVES STEVENS



Vanwaar komt de uitspraak en waarover gaat het?
Meten is weten, zeiden we vroeger. En met de huidige generatie hypergevoelige sensoren weten 
we meer dan ooit. Maar wat ben je met al die kennis als je ze niet nuttig inzet?

Daar draait het net om in een slimme stad – precies wat imec aan het creëren is in Antwerpen. Via 
het initiatief City of Things rust imec-objecten en locaties in de stad uit met sensoren die hun data 
in real time doorsturen naar geïnteresseerde burgers, bedrijven, overheden… Daar worden die 
gegevens gekoppeld en geïnterpreteerd, en omgezet in bruikbare informatie.

Hoe we met die aanpak wateroverlast gaan terugdringen? Simpel: onze sensoren meten de re-
genintensiteit, de waterstand in de riolen en de druk op de waterleidingen. Al die data worden 
gecombineerd met gedetailleerde weersvoorspellingen en input van stadsbewoners, en door een 
algoritme geïnterpreteerd. Met de resultaten kan de brandweer dan zijn teams sneller en gerichter 
inzetten, en kan de stad waarschuwings-sms’jes naar bewoners sturen. Zo maken we onze steden 
steeds slimmer.

Jan Adriaenssens
Directeur City of Things bij imec

@kversaeVVSG:
@BZAntwerpen werkt samen met @imec_int aan een tool voor
voorspelling overstromingen #IoT

@verbeeld:
Wat we bij City of Things specifiek doen rond wateroverlast,
kan je zien op dit filmpje. https://vimeo.com/235870292

In deze rubriek gaan we even dieper in op een uitspraak die of een citaat dat de voorbije maan-
den werd gelezen of gehoord en die verband houdt met noodplanning en crisisbeheer.

In dit nummer belichten we een twittergesprek tussen Kris Versaen (@kversaeVVSG) van VVSG 
en City of Things-directeur Jan Adriaenssens (@verbeeld) tijdens de VVGS-trefdag op 12 oktober.

QUOTE UITGELICHT 
ECLAIREMENT D’UNE CITATION
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ASTRID lanceert nieuwe generatie Blue Light Mobile 
Prioritaire high-speedcommunicatie voor crisisbeheerders

Gent, 18 oktober 2017 – ASTRID, de gespecialiseerde telecomoperator van de Belgische hulp- 
en veiligheidsdiensten, heeft vandaag de nieuwe generatie van Blue Light Mobile gelanceerd. 
Dit gebeurde samen met het Crisiscentrum en 150 genodigden van de hulp- en veiligheidsdien-
sten. De nieuwe high-speedcommunicatiedienst combineert spraak en data, en is nu ook voor 
crisismanagers zoals burgemeesters en noodplanningsambtenaren beschikbaar. Minister van 
Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon overhandigde vandaag de eerste simkaarten 
aan de verschillende disciplines. 

ASTRID lance la nouvelle génération Blue Light Mobile
Communications prioritaires à haut débit pour gestionnaires de crises

Gand, 18 octobre 2017 – ASTRID, l’opérateur télécoms spécialisé des services de secours et de 
sécurité en Belgique, a lancé aujourd’hui sa nouvelle génération de Blue Light Mobile. Le Centre 
de crise ainsi que 150 invités des services de secours et de sécurité ont participé au lancement. 
Ce nouveau service de communication à haut débit combine la voix et les données, et est 
désormais disponible pour les gestionnaires de crises tels que les bourgmestres et fonction-
naires de la planification d’urgence. Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur Jan Jambon a 
procédé aujourd’hui à la remise des premières cartes SIM aux différentes disciplines. 

5 jaar na de treinramp van Wetteren

Op 4 mei 2018 organiseert de gouverneur van 
Oost-Vlaanderen een congres ‘5 jaar na de 
treinramp van Wetteren’. Meer nieuws hierover 
volgt in de volgende editie van Be Prepared. 

Op 5 mei 2018 zal vervolgens een monument 
ingehuldigd worden te Wetteren ter herden-
king van de treinramp, waarop ook de bevol-
king zal worden uitgenodigd.

KORT NIEUWS  / EN BREF



Betreft: Preventie van radicalisering – Consultancy opdracht  

Onze samenleving wordt al enige tijd geconfronteerd met radicalisering. Jongeren die geen concreet doel hebben in het leven, in gezinscontexten leven 
waar geen juiste omkadering bestaat, hun opleiding verwaarlozen enzoverder. Hierdoor zijn deze jongeren gemakkelijk vatbaar voor allerlei vormen van 
propaganda, religieuze maar ook linkse of rechtse overtuigingen weliswaar. 

Elke stad of gemeente heeft haar eigen lokale context en ontwikkelt bijgevolg een eigen strijd tegen radicalisering. Er bestaat geen pasklare oplossing die 
overal toepasbaar en inzetbaar is, nochtans blijkt dat een lokaal beleid essentieel is om het fenomeen radicalisering preventief aan te pakken. Het Mobiel 
Team werd opgericht met de steun van de Europese commissie om lokale overheden gratis bij te staan in hun beleid met betrekking tot het terugdringen 
van radicalisering.

Het Mobiel Team ondersteunt lokale overheden door het aanbieden van advies op maat. Het consultancytraject start met een verkennend bezoek aan 
de stad of gemeente om de lokale context te situeren. Hierbij vinden ontmoetingen plaats met de verschillende betrokken actoren op lokaal niveau en 
wordt er geluisterd naar de noden die lokaal aanwezig zijn. In nauwe samenwerking met de gemeente en de verschillende lokale actoren formuleert het 
mobiel team aanbevelingen ter bevordering van de samenwerking en de doeltreffendheid van het lokale beleid.

De doelstellingen van het Mobiel Team kunnen samengevat worden in twee essentiële punten. Ten eerste wil het mobiel team de steden en gemeenten 
ideeën en adviezen aanreiken. Als tweede doelstelling tracht het team de lokale overheden te motiveren om initiatieven te nemen in het kader van 
radicalisering ook al is de problematiek in de stad of gemeente niet aanwezig of weinig relevant.    

Elke consultancyopdracht wordt afgerond met de overhandiging van een adviezenrapport waarin de gerichte aanbevelingen en werkpunten verwerkt 
zijn. De stad of gemeente staat volledig vrij om de adviezen al dan niet te implementeren. 

De dienstverlening die wordt aangeboden, staat open voor alle Belgische steden en gemeenten die hier beroep op wensen te doen. Voor meer informa-
tie kunnen lokale besturen het Mobiel Team steeds bereiken via volgend e-mailadres: mob.team@ibz.fgov.be

Hoogachtend, 
Mobiel Team 
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“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht.”
(auteur onbekend)

Met dit tijdschrift willen we de opgedane kennis die in tal van organisaties en onderzoekscentra wordt verzameld 

en gecreëerd (door ervaringen, opleidingen, boeken …) samenbrengen en verder verspreiden. Zo kan die kennis 

nog verder groeien en verbeteren.

Wij willen van het tijdschrift echter ook een interactief medium maken waarbij we op de kennis en knowhow van 

onze lezers rekenen. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag besproken wil zien in dit tijdschrift, wil u graag foto-

materiaal delen, wil u zelf een bijdrage schrijven of wil u gewoon uw ervaringen met het tijdschrift met ons delen?

Contacteer ons gerust via het redactiesecretariaat: liesbeth.declercq@diekeure.be.

“La connaissance est synonyme de pouvoir mais
le partage des connaissances est synonyme de 
puissance”. 
(auteur inconnu)

Grâce à ce magazine, nous souhaitons rassembler et diffuser les connaissances engrangées et créées dans de 

nombreuses organisations et divers centres de recherche (grâce aux expériences vécues, aux formations, aux 

livres…). Cela permettra d’accroître et d’améliorer encore ces connaissances. 

Nous voulons toutefois aussi que ce magazine devienne un support interactif pour partager les connaissances 

et le savoir-faire de nos lecteurs. Vous avez un sujet dont vous aimeriez que l’on parle dans ce périodique, vous 

souhaitez partager du matériel photo via celui-ci, vous voulez apporter votre propre contribution rédactionnelle 

ou tout simplement nous fournir votre feedback concernant ce magazine ? C’est tout à fait possible. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de rédaction : liesbeth.declercq@diekeure.be.
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