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Europees mechanisme voor Civiele Bescherming 

Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming is een Europees samenwerkingsverband voor 
wederzijdse hulpbijstand tussen de lidstaten. Het Mechanisme zorgt voor het wettelijke en 
operationele kader voor bijstand door eenheden van de Civiele Bescherming binnen en buiten de 
Europese Unie. De laatste jaren hebben verschillende landen beroep gedaan op dit mechanisme van 
de Europese Unie, waarbij modules en experten van de Civiele Bescherming ingezet zijn op 
gecoördineerde en kostenefficiënte wijze.   

Om de experten en modules die ingezet worden in het kader van het Europees mechanisme voor 
Civiele Bescherming te trainen en te evalueren, organiseert de Europese Commissie op regelmatige 
basis European Union Modular Exercices (EUModex). Hierbij worden bepaalde modules en de 
samenwerking tussen internationale teams getest zodat zij optimaal voorbereid zijn op internationale 
interventies. Een module is een eenheid die gespecialiseerd is in een bepaalde soort van interventie 
en die bij grootschalige rampen binnen en buiten Europa heel snel (max. 12 uur) ingezet kan worden. 
Enkele voorbeelden van modules in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele 
Bescherming: Urban Search And Rescue (USAR), High Capacity Pumping (HCP), Water Purification 
(WP) en Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear detection and sampling (CBRN). 

Meer info over het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming: http://ec.europa.eu/echo 

 

EUbelmodex 

Een consortium van zes landen en een internationale consultingfirma, zal tussen oktober 2013 en 
oktober 2014 drie EU modular exercises organiseren in respectievelijk België, Luxemburg en Kroatië. 
De oefening “EUbelmodex” in Antwerpen van 25 tot 27 oktober 2013 is de eerste van deze drie 
terreinoefeningen. Samen vormen zij “lot 2” van een ruimere Europese overheidsopdracht voor 
Europese modular exercises “EUModex 2013-2014”:  

• Lot 1: organisatie van vijf tafel- of zandbakoefeningen 
• Lot 2: organisatie en evaluatie van drie oefeningen om volgende modules te trainen: Water 

Purification (WP), High Capacity Pumping (HCP), Chemical, Biological, Radiological, and 
Nuclear detection and sampling module (CBRN), alsook de European Union Civil Protection -
Team (EUCPT) experten. 

• Lot 3: organisatie van drie oefeningen om de Urban Search And Rescue (USAR) teams te 
trainen, alsook de EUCPT en technical assistance and support team (TAST) experten. 

 

  



Het consortium 

Een consortium van zes nationale autoriteiten op vlak van Civiele Bescherming en een internationale 
consultingfirma, geleid door de Belgische Algemene Directie Civiele Veiligheid  (Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken), zal lot 2 van de EU modular field exercises 2013-2014 
“EUModex 2013-2014“ organiseren: 

• België: Algemene Directie Civiele Veiligheid (DGCP) 
• Frankrijk: The Directorate-General for Civil Protection and Crisis Management (DGSCGC) 
• Duitsland: the Federal Agency for Technical Relief (THW)  
• Kroatië: the National Protection and Rescue Directorate (DUZS)  
• Luxemburg: the Emergency Services Administration (ASS) 

Emergency.lu 
• Slovenia: the Administration for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR)  
• Synergies International Consulting s.p. Slovenia  

Deze partners zullen de drie oefeningen binnen lot 2 van “EUmodex 2013-2014” in nauwe 
samenwerking met de Europese Commissie organiseren. 

 



Partners 
 

Operationele eenheden van de Civiele Bescherming in België 

De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan 
hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt 600 beroepsleden 
en evenveel kernvrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij werken in zes 
operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied.  

De Belgische Civiele Bescherming kan in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele 
Bescherming drie soorten modules inzetten:  Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear detection 
and sampling (CBRN), High Capacity Pumping (HCP) en Urban Search And Rescue (USAR). 

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze komt tussenbeide op vraag van de minister van 
Binnenlandse Zaken, gouverneur, burgemeester, brandweer of politie.  

  

Federale dienst noodplanning van de gouverneur van Antwerpen 

De dienst Noodplanning van de Provincie Antwerpen adviseert en ondersteunt de gouverneur op het 
vlak van noodplanning. De taken van de dienst in een notendop: 

• ondersteuning van de gouverneur tijdens de coördinatie van noodsituaties die een provinciale 
coördinatie vereisen algemene en bijzondere provinciale nood- en interventieplannen maken 
en de gemeentelijke nood- en interventieplannen goedkeuren 

• grootschalige en interdisciplinaire rampenoefeningen organiseren en gemeenten en bedrijven 
ondersteunen bij oefeningen 

• samenstellen en bijeen roepen van de provinciale veiligheidscel.  Deze is interdisciplinair 
samengesteld en adviseert o.a. over de op te stellen nood- en interventieplannen, het 
oefenbeleid en het in praktijk brengen van de noodplannen 

• bevordering en bewerkstelling van grensoverschrijdende samenwerking 
• opvolging van grootschalige evenementen  

 

 
Stad Antwerpen 

De stad Antwerpen is een bruisende metropool met 511.000 inwoners. De indrukwekkende 
architectuur, prachtige musea en kerken zijn een bron van cultuur die jaarlijks heel wat nationale en 
internationale bezoekers trekken net als de vele winkels, cafès en restaurants. Antwerpen is eveneens 
een bruisende stad met  vele kleine en grote evenementen.  

Het spreekt voor zich dat een dergelijke stad veel risico's inhoudt. Bovenop de klassieke risico's zoals 
ongevallen en brand die helaas overal voorkomen, kent Antwerpen specifieke risico's in de Haven van 
Antwerpen: een 60 tal chemische risicobedrijven, drukke knooppunten voor wegverkeer, spoorvervoer 
en scheepvaart. Voor de stad is de veiligheid van zijn bewoners een belangrijk thema. De 
voorbereiding van de hulpdiensten op mogelijke incidenten hoort hier zeker bij. Er wordt in Antwerpen 
jaarlijks heel wat geoefend met de hulpdiensten en de stad is dan ook enthousiast om deel te nemen 
aan deze Europese oefening. 

  



Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 

Met een overslag van 184 miljoen ton (2012) is de Antwerpse haven de tweede grootste van Europa. 
De haven biedt allerhande faciliteiten voor de behandeling van bulk, conventionele breakbulk en 
containers. Maar de haven is meer dan een louter doorgeefluik van goederen. Goederen worden niet 
alleen geladen en gelost, ze worden hier ook opgeslagen, herverpakt, verdeeld, ... waarna ze richting 
hun finale bestemming vertrekken. Er zijn tot slot heel wat industriële en petrochemische bedrijven 
gevestigd in de haven. Antwerpen is zelfs de thuisbasis van de grootste geïntegreerde 
petrochemische cluster van Europa. 

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is een autonoom gemeentebedrijf dat wordt geleid door een 
raad van bestuur en een directiecomité. Het Havenbedrijf heeft discretionaire beslissingsbevoegdheid 
om contracten en samenwerkingsovereenkomsten met zowel publieke als private partijen af te sluiten. 

 

BASF Antwerpen 

BASF is de wereldwijde nummer één in de chemie - The Chemical Company. Haar productportfolio 
strekt zich uit van chemicaliën, kunststoffen, veredelingsproducten, gewasbeschermingsproducten tot 
olie en gas. We combineren economisch succes, sociale verantwoordelijkheid en milieubewustzijn. 
Via wetenschap en innovatie stellen we onze klanten in staat om te voldoen aan de huidige en de 
toekomstige eisen van de maatschappij. Onze producten en systeemoplossingen dragen bij tot het 
beschermen van hulpbronnen, het garanderen van gezonde voeding en helpen de levenskwaliteit te 
verbeteren. We hebben deze bijdrage in ons bedrijfsdoel opgenomen: ‘We create chemistry for a 
sustainable future.’ BASF heeft in 2012 een omzet van € 72,1 miljard gehaald en telde aan het eind 
van datzelfde jaar meer dan 110.000 medewerkers. BASF is genoteerd op de aandelenbeurzen van 
Frankfurt (BAS), Londen (BFA) en Zürich (AN). 

BASF Antwerpen NV is een 100 %-dochter van BASF SE, ‘s werelds leidende chemische 
onderneming. De BASF-vestiging in het noorden van de Antwerpse haven is het grootste 
geïntegreerde chemiecomplex van België en de tweede grootste Verbund-site van de BASF-groep 
wereldwijd. BASF Antwerpen NV produceert onder meer chemicaliën, kunststoffen en 
veredelingsproducten in meer dan 50 installaties. Met ongeveer 3.000 medewerkers werd in 2012 een 
omzet gerealiseerd van bijna € 7,18 miljard. Meer info op www.basf.be . 

 

Gemeente Wommelgem 

De gemeente Wommelgem ligt ten oosten van de stad Antwerpen en heeft 6 grensgemeenten. De 
E313 loopt dwars door Wommelgem. De oppervlakte bedraagt ongeveer  1.299 ha. De gemeente ligt 
in het Schijnbekken en telt 12.392 inwoners. Wommelgem behoort tot het kieskanton Zandhoven en 
het gerechtelijk kanton Schilde.  De coalitie N-VA en Gemeentebelangen staat aan het hoofd van de 
gemeente.  

 

  



Algemene Directie Crisiscentrum 

In het kader van de EUbelmodex-oefening neemt het Crisiscentrum deel om voornamelijk de 
Europese aanbevelingen op vlak van ‘host nation support’ in te passen in de nationale 
noodplanningsstructuren.  

Actieve waakzaamheid: Het Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) waarborgt 
een doorlopende permanentie (24u per dag, 7 dagen per week) om dringende informatie van allerlei 
aard te verzamelen, te analyseren en te verspreiden naar de bevoegde instanties. 
 
(Inter)nationaal punt voor alarmering: Het Crisiscentrum is nationaal en internationaal contactpunt voor 
alarmering. Hierdoor kunnen de bevoegde overheden snel geïnformeerd worden van een evenement 
in binnen- of buitenland, relevant voor de veiligheid in België en kan het -afhankelijk van het geval- de 
alarmeringsprocedures activeren. Het Crisiscentrum, is tevens het nationaal contactpunt voor het 
ontvangen van internationale bijstand (host nation support). 
 
Openbare Orde: Het Crisiscentrum is nauw betrokken bij de planning, coördinatie en opvolging van de 
veiligheid bij gebeurtenissen van grote omvang (zoals Europese tops) die een voorbereiding en 
coördinatie vereisen tussen verschillende diensten. Het Crisiscentrum organiseert de veiligheid van 
personaliteiten (staatshoofden en regeringsleiders,...) en instellingen (ambassades,...) in België. 
 
Organisatie van de noodplanning: Het Crisiscentrum staat in voor de organisatie en coördinatie van de 
noodplanning, in overleg met haar talrijke partners (gemeenten, federale diensten van de 
gouverneurs, disciplines, …).  
 
Infrastructuur voor crisisbeheer: Het Crisiscentrum biedt ondersteuning bij het crisisbeheer door de 
onmiddellijke beschikbaarheid van het personeel en de nodige middelen ter voorbereiding van de 
dringende beslissingen. Daartoe beschikt het Crisiscentrum over een aangepaste infrastructuur voor 
crisisbeheer. 
 


