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Abstract 

Safety (veiligheid) en security (beveiliging) zijn belangrijke concepten bij respectievelijk de bescherming en 

beveiliging van kritieke infrastructuren. Het veilig maken en beveiligen van kritieke infrastructuren is 

optimaal wanneer safety en security zoveel mogelijk samen worden bekeken en daar waar mogelijk worden 

geïntegreerd. Aan de hand van een praktijkonderzoek wordt nagegaan in welke omstandigheden en onder 

welke voorwaarden safety en security in de praktijk als geïntegreerd kunnen worden beschouwd en 

waarom dat al dan niet zo is.  

Vervolgens wordt via interviews bepaald wie welke verantwoordelijkheid heeft bij de bescherming en de 

beveiliging van kritieke infrastructuur in België en wat hierbij de visie is van de verschillende stakeholders 

en actoren. Gebruik makend van bestaande proactieve beschermingsprogramma’s, wordt een theoretisch 

raamwerk ontwikkeld dat drie spanningsvelden, safety en security, publieke en private sector en proactieve 

en reactieve acties, op een holistische manier benadert, zodat de bescherming en beveiliging van de 

kritieke infrastructuur optimaal (vanuit een multidisciplinair kader) kan worden aangepakt. 
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1. Inleiding 

 

In de hedendaagse risicomaatschappij (Beck, 1986) waar zware ongevallen, terreurdaden, 

milieuproblemen, natuurrampen, etc. (op wereldschaal bekeken) frequent aanleiding vormen tot 

verstoringen, zijn safety (veiligheid) en security (beveiliging) belangrijke concepten. Hierom is het cruciaal 

te begrijpen dat hoewel ze verschillen vertonen, ze toch op elkaar gelijken. 

Vanuit een economisch standpunt is het niet efficiënt twee maal te betalen voor het invoeren van eenzelfde 

maatregel. Daarom hebben werkgevers en overheid er dus baat bij safety en security te integreren daar waar 

mogelijk en opportuun. Dit houdt in dat maatregelen moeten worden ingevoerd vanuit beide oogpunten, 

rekening houdend met de verschillen en de gelijkenissen tussen beide concepten.  

 

In het kader van verstoringen op het vlak van safety en security kunnen bepaalde sectoren of infrastructuren 

als kritiek worden beschouwd. De Europese Richtlijn 2008/114/EG “inzake de identificatie van Europese 

kritieke infrastructuren, de aanmerking van infrastructuren als Europese kritieke infrastructuren en de 

beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuren te verbeteren”, definieert het 

concept “kritieke infrastructuur” als volgt: “een voorziening, systeem of een deel daarvan op het 

grondgebied van de lidstaten dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale maatschappelijke 

functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk 

welzijn, waarvan de verstoring of vernietiging in een lidstaat aanzienlijke gevolgen zou hebben doordat die 

functies ontregeld zouden geraken.”. 

Vanuit het oogpunt van kritieke sectoren is het relevant om te weten waar de zwakke punten zich situeren 

en hoe men zich het best beschermt en beveiligt tegen niet-intentionele en intentionele incidenten van 

buitenaf en van binnenuit. Daarom is het ook belangrijk om bij de bescherming en de beveiliging (zowel 

publiek als privaat) van deze kritieke infrastructuur rekening te houden met een optimale integratie van 

safety en security. Het goed doordacht en geïntegreerd doorvoeren van beide soorten maatregelen 

garandeert een verhoogd niveau van veiligheid en beveiliging voor de bevolking, de werknemers en de 

overheid. Een holistische, integrale benadering leidt eveneens tot een verhoogde kostenefficiëntie voor 

bedrijven en de overheid.  
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De bescherming en beveiliging van de kritieke infrastructuur is zowel de verantwoordelijkheid van de 

overheid (publieke sector) als van de exploitant (private sector). Dit vereist een samenwerking van beide 

partijen, wat kan worden verwezenlijkt door middel van structurele overlegplatformen en databanken 

(publiek – private partnerschappen).  

Vanuit het oogpunt van de overheid is het wenselijk om goed samen te werken met private partijen. Dit 

omdat België voor een groot deel is geprivatiseerd en omdat het algemene belang moet worden beschermd 

(Pieters, 2009). Voor de private sector is het ook van belang om samen te werken met de publieke sector, 

vooral op het vlak van wetgeving en optimalisatie. 

Het delen van belangrijke informatie tussen de publieke en de private sector, via bijvoorbeeld databases, is 

een belangrijke stap bij de publiek – private samenwerking.  

 

Safety en security maatregelen kunnen zowel proactief als reactief worden bekeken. Voor zowel het privaat 

– publieke spanningsveld als voor het spanningsveld safety – security is het van groot belang proactief op 

te treden en dient men alle kwetsbaarheden te kennen, te begrijpen en te analyseren. Proactief optreden 

verkort de herstelperiode nadat een incident zich heeft voor gedaan en door het proactief integreren van 

safety en security maatregelen wordt ook een hoger niveau van veiligheid en beveiliging bekomen.  

Ook reactieve maatregelen moeten uiteraard nog steeds worden voorzien aangezien ongevallen niet met 

absolute zekerheid kunnen worden voorkomen. Bij safety zijn dat bijvoorbeeld de noodplannen en bij 

security is dat bijvoorbeeld de interventie bij een beveiligingsincident. 

 

Safety en security integreren bij de uitwerking van de bescherming en de beveiliging van kritieke 

infrastructuren is op zich niet moeilijk. Om historische redenen, door de complexiteit van de materie 

(omstandigheden,…), door verschillende visies en belangen van publieke en private partijen en door het 

groot aantal stakeholders, is dit toch een complex proces dat participatie van elke actor vergt.  

Daarom wordt gezocht naar een concept voor de bescherming en de beveiliging van kritieke infrastructuren 

dat de drie hierboven beschreven spanningsvelden (safety – security, publiek – privaat, proactief – reactief) 

zo goed mogelijk omvat.  

Dit kan door de optimalisatie van het huidige raamwerk, toegespitst op de integratie van safety en security, 

publiek en privaat en reactief en proactief, en op basis van bestaande nationale en internationale proactieve 

beschermingsprogramma’s, zoals de Amerikaanse modellen “Silver Shield” en “Mass Notification 

System”, het Nederlandse model voor crisisbeheersing, de Nederlandse bescherming van de vitale 

infrastructuur, het Early Warning System en het Calahan – programma voor de haven van Antwerpen. 

 

2. Onderzoeksmethodologie 

 

Als grondslag van dit onderzoek moet eerst een studie worden verricht naar de verschillen en gelijkenissen 

tussen veiligheid en beveiliging. Om deze te kunnen schetsen, wordt een uitgebreid literatuuronderzoek 

verricht over de topic.  

De verdere uitwerking gebeurt op basis van ter beschikking gestelde en gevonden informatie over safety en 

security waarin verschillen en gelijkenissen worden bepaald.  

 

De kritieke infrastructuur in het algemeen, in Europa en in België, wordt eveneens onderzocht.  

Algemene informatie over de kritieke infrastructuur kan worden gevonden in wetenschappelijke en 

professionele artikelen. Hieruit kunnen kenmerken of karakteristieken van de infrastructuur en voor de 

bescherming en de beveiliging van deze infrastructuur worden afgeleid.  

De Europese kritieke infrastructuur wordt, zoals beschreven in de inleiding, bepaald aan de hand van de 

Europese Richtlijn 200/114/EG. 

 

De informatie over nationale en internationale beschermingsprogramma’s zoals Silver Shield, Mass 

Notification systems, het Calahan-programma en het Nederlandse programma voor de bescherming van de 

vitale infrastructuur, wordt eveneens uit literatuur gehaald. Hierbij is het belangrijk om de voorwaarden 

voor het invoeren van de programma’s of de toepassing ervan op het huidige Belgische systeem na te gaan.  

 

De data voor het literatuuronderzoek wordt verzameld aan de hand van internetdatabanken of boeken. 

Hiernaast wordt ook informatie uit de praktijk gebruikt om tot een geoptimaliseerd raamwerk te komen. 

Deze informatie wordt bekomen door middel van interviews en een bezoek aan Nederland. Informatie over 
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het crisisbeheer in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kan worden gebruikt bij het ontwikkelen 

van een concept voor België (Korswagen, 2010). 

 

Om te achterhalen hoe de bescherming en de beveiliging van kritieke infrastructuren momenteel plaatsvindt 

in België, wordt het Crisiscentrum gecontacteerd. Dit centrum staat in voor het opstellen en organiseren 

van noodplanning, het waken over de openbare orde en de analyse en verspreiding van relevante 

informatie. Het Crisiscentrum staat ook in voor het beschermingsprogramma van kritieke infrastructuren.  

Op basis van de door het crisiscentrum verstrekte informatie wordt de basis gelegd voor een generiek, 

conceptueel raamwerk voor de kritieke infrastructuur.  

Het interview met de overheid maakt zowel een onderdeel uit van het safety-verhaal als van het security-

verhaal in dit onderzoek. 

 

Verder wordt contact gezocht met de kerncentrale van Doel, die is erkend als een kritieke infrastructuur, en 

BASF Antwerpen, een SEVESO-bedrijf waarbij safety en security eveneens belangrijk zijn, maar volgens 

de Europese Richtlijn niet wordt beschouwd als kritieke infrastructuur. Zo kan een beeld worden opgesteld 

over safety en security in de private sector en over de communicatie met de overheid.  

Hierbij wordt dan vooral gekeken naar de mogelijkheid tot integratie van safety en security binnen de 

kritieke infrastructuur en waarom deze integratie al dan niet mogelijk en gemakkelijk is.  

De samenwerking met de overheid is een belangrijke factor bij de bescherming en beveiliging van de 

kritieke infrastructuur en zal daarom vanuit beide oogpunten (publiek en privaat) worden onderzocht.  

 

Na het verzamelen van informatie uit literatuur en interviews en het opstellen van een geïntegreerd 

raamwerk voor de bescherming en de beveiliging van kritieke infrastructuren, wordt het raamwerk 

voorgelegd aan alle participanten van het onderzoek. Hun commentaar zorgt ervoor dat het raamwerk 

wordt gevalideerd en verder wordt geoptimaliseerd. 

 

3. Literatuuronderzoek 

 

3.1. Safety – security 

 

Safety en security zijn twee aan elkaar gerelateerde begrippen ([3], [4], [25] en [26])
1
 maar hebben een 

verschillende basis [25].  

Dit wordt bevestigd door de bestudering van de definitie van beide concepten. Tabel 1 geeft een overzicht 

van de verschillende definities die aan safety en security worden gegeven. Hierbij kan een onderscheid 

worden gemaakt tussen de definities die zich richten op specifieke eigenschappen en definities die zich 

richten op globale eigenschappen.  

 

 

 

 

Safety 

 

 

 

Specifiek  

 

 

 

 Bescherming tegen menselijk en technisch falen (Holtrop, D. & Kretz, D., 

2008) 

 Schade aan mensen veroorzaakt door willekeurige of niet intentionele 

gebeurtenissen (Hessami, 2003), natuurlijke rampen, menselijk falen of 

systeem- of procesfouten (Elias, I. et al, 2008) 

 

 

Globaal  Bescherming van de werkomgeving (Randall, L.A., 2008) 

                                                 
1 Deze referenties en andere zijn terug te vinden in sectie 8: referenties. 
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Security 

 

 

 

Specifiek 

 Beveiligen tegen opzettelijke handelingen van mensen (Holtrop, D. & 

Kretz, D., 2008) 

 Verlies veroorzaakt door intentionele handelingen van mensen (Hessami, 

2003) 

 Intentionele menselijke handelingen (Elias, I. et al, 2008) 

 

 

Globaal 
 Voorkomen van een verstoring van diensten en gevoelige sectoren 

(Fontaine, F. et al, 2007) 

 Beveiligen van de hele omgeving (Randall, L.A., 2008) 

 

Tabel 1 Definities van safety en security 

 

Het basisonderscheid dat kan worden afgeleid uit de definities in tabel 1, is dat safety en security 

verschillend zijn in de aard van de incidenten [25]. Daar waar safety aan de oorsprong accidenteel is, is 

security intentioneel (een daad) ([3], [4], [15], [24], [25]). Dit impliceert dat er bij security een agressor is 

die bij safety niet aanwezig is ([21], [26], [33]). Deze agressor wordt beïnvloed door de fysieke omgeving 

en persoonlijke factoren [33]. Met deze factoren moet bij security dus extra rekening worden gehouden. De 

waarschijnlijkheden op het vlak van security zijn hierdoor niet eenvoudig te bepalen [26]. 

De agressor kan bovendien zowel intern als extern zijn [19]. Dit maakt de identificatie van de dreigingen en 

het opstellen van maatregelen op het vlak van security een uitdaging.  

 

Anders dan een verschil in aard, verschillen beide concepten ook in aanpak ([3], [25]). Daar waar safety 

risico’s opspoort en analyseert aan de risicobron (zowel naar gevolgen als naar kansen toe), zullen bij 

security de kwetsbaarheden van een bedrijf worden geanalyseerd in het kader van de mogelijke effecten 

[25]. Er wordt bij security met andere woorden naar het effect gekeken van een mogelijke dreiging omdat 

de kans moeilijk te bepalen valt [25]. De kans op een security incident wordt namelijk vooral bepaald door 

de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen die worden genomen. Dit heeft zijn gevolgen voor het 

opstellen en implementeren van maatregelen voor safety en security.  

 

Risicoanalyses en risicomanagementtechnieken overlappen deels voor safety en security ([3]), evenals de 

eruit voortvloeiende maatregelen. Een maatregel voor security wordt genomen om een andere reden dan het 

beschermen van de werknemer en kan daarom toch niet altijd worden gebruikt als een maatregel voor 

safety. Dit basisverschil kan voor conflicterende situaties zorgen bij het implementeren van beide soorten 

maatregelen [25]. 

 

Tabel 2 geeft een algemeen overzicht van de gevonden verschillen tussen safety en security ten opzichte 

van elkaar.  

 

Safety Security 

 De aard van een incident is inherent aan het 

risico 

 De aard van een incident is een oorzaak van een 

menselijke daad  

 Niet-intentioneel  Intentioneel  

 Benadert de risicobron bij het beoordelen van de 

risico’s  

 Benadert de effecten bij het beoordelen van de 

risico’s 

 Geen agressor   Aggressor en zijn tactieken 

 Risico beoordelen in relatie met de risicobron   Beoordelen van de zwakheden in relatie met de 

effecten  

 De kansen en waarschijnlijkheden van de 

risico’s zijn gemakkelijker te beoordelen, waardoor 

meer diepgang kan worden bekomen. 

 De waarschijnlijkheden en kansen zijn 

moeilijker te beoordelen  
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  Dreigingen kunnen van symbolische aard zijn 

etc. 

Tabel 2 Verschillen tussen safety en security 

 

Om conflicterende situaties te voorkomen, wordt geopteerd voor een geïntegreerde aanpak ([1], [19], [24], 

[25], [29]) waarbij het vroegtijdig in beeld brengen van de risico’s en het maken van goede afspraken kan 

leiden tot een inherent veilige situatie, integraliteit en bewustwording [25].  

Volgens Fontaine et al (2007) kan de combinatie van safety en security concepten, de kostenefficiëntie en 

de aanvaarding van de maatregelen door de werknemers en de bevolking verbeteren. Daarom wordt 

voorgesteld bij het opstellen van de maatregelen de risicoanalyse (safety) aan te vullen met een 

dreigingsanalyse (security).  

 

Dit wordt weergegeven in figuur 1. Gevaren op zware ongevallen zoals bijvoorbeeld voorkomen in de 

chemische industrie, moeten worden gecontroleerd door middel van veiligheidsmaatregelen. Maar door het 

gevaarlijke karakter van bepaalde installaties moeten ook beveiligingsmaatregelen worden genomen om te 

voorkomen dat de installatie een doelwit wordt van bijvoorbeeld een terroristische aanslag. Daarom wordt 

naast de risicoanalyse best gelijktijdig een dreigingsanalyse uitgevoerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Globale benadering in risico en bedreiging dat zowel preventie aspecten als civiele maatregelen 

omvat (Bron: Fontaine, F. et al.,2007) 

 

De integratie van safety en security maatregelen zoals voorgaand beschreven, is van groot belang voor de 

kritieke infrastructuur. Dit omdat beide concepten vaak betrekking hebben op incidenten met 

maatschappelijke ontwrichting tot gevolg [25]. Indien de maatregelen niet geïntegreerd worden ingevoerd, 

kunnen conflicten ontstaan die leiden tot een onveilige situatie in een infrastructuur waarbij dat niet is 

veroorloofd.  

 

In het volgende punt wordt daarom eerst besproken hoe een kritieke infrastructuur wordt gedefinieerd, wat 

zijn belangrijkste kenmerken zijn en hoe deze het beste wordt beschermd, voordat verder wordt ingegaan 

op het safety en security aspect binnen deze infrastructuur. 

 

 

 

Prevention Approach 

Risk Assessment: 

Technological risks (chemical 

facilities, transport of dangerous 
goods…) 

Natural risks (earthquakes, 
floods, forest fires…) 

Prevention 
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protection 

measures 

Threat Assessment 
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measures 
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Civil Safety 

Civil Defense 
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3.2. De kritieke infrastructuur 

 

De definitie van kritieke infrastructuur, zoals weergegeven in de Europese Richtlijn 2008/114/EG (zie ook 

sectie 1.), wordt ook toegepast door de Belgische overheid voor het identificeren van de Belgische kritieke 

infrastructuur [31]. Hierbij wordt ook rekening gehouden met sectorale criteria die worden opgesteld door 

de bevoegde overheid [31].  

 

De Europese Richtlijn geeft de prioriteit aan de twee belangrijkste sectoren op de Europese markt, namelijk 

Energie en Vervoer. Hiermee is de richtlijn slechts van toepassing op beide sectoren waarbij 

grensoverschrijdende aanzienlijke gevolgen in rekening worden gebracht aan de hand van de in de richtlijn 

opgenomen intersectorale criteria.  

De lidstaten zijn echter vrij om nationaal andere sectoren aan te duiden als zijnde kritiek. In België worden 

de vitale diensten uit de sectoren telecommunicatie en financiën als kritiek aangeduid op nationaal niveau 

[31].  

Aangezien de kritieke infrastructuur zowel de private sector als de publieke sector aanbelangt (zie ook tabel 

3: kenmerken van de kritieke infrastructuur, punten 6, 9 en 10), voorziet de Europese Richtlijn ook 

verplichtingen voor de exploitant. Deze moet een beveiligingsverbindingsfunctionaris
2
 aanduiden en een 

beveiligingsplan met een overzicht van de kritieke voorzieningen, risicoanalyses en 

beveiligingsmaatregelen opstellen. 

Het uitgangspunt van de Europese Richtlijn is een “all hazards”-aanpak. Hiermee worden zowel menselijke 

dreigingen, technologische risico’s als natuurrampen bedoeld, maar met de bestrijding van terroristische 

dreigingen als prioriteit [31]. 

 

Tabel 3 geeft een opsomming van verschillende in de literatuur teruggevonden kenmerken van kritieke 

infrastructuur waarmee rekening moet worden gehouden bij de bescherming en de beveiliging ervan. 

 

1. Onderlinge afhankelijkheid ([3], [4], [5], [12], [16], [17], [21], [28]). 

2. Kritieke infrastructuren zijn complexe systemen ([3], [4], [5], [12], [16], [28], [30]). 

3. De maatschappij is ervan afhankelijk voor producten en diensten ([11], [28], [30]). 

4. Ze kunnen niet tegen alle dreigingen worden beschermd ([29]) omdat er een groot spectrum aan 

dreigingen en een grote hoeveelheid en diversiteit aan gevaren is ([5], [24]).  

5. Fouten kunnen effect hebben op niemand of op iedereen [33]. 

6. Ze zijn een aangelegenheid die iedereen aangaat: bescherming en beveiliging van de kritieke 

infrastructuur is een gedeelde verantwoordelijkheid ([11], [17]). 

7. Om beveiligingsredenen ([10], [17], [21]) en informatiezekerheid ([3], [17], [21]) is het moeilijk 

informatie te delen tussen infrastructuren  

8. Kritieke infrastructuren kennen toenemende zwakheden door hun complexiteit, inter-

afhankelijkheid en nieuwe bedreigingen ([17], [30]) 

9. Ze behoren toe aan en worden zowel door de private als de publieke sector gebruikt ([5], [11], [16], 

[17]). 

10. De verantwoordelijkheid voor de bescherming en beveiliging wordt bij de bezitters en de 

operatoren geplaatst ([5], [11], [16], [17]). 

11. Ze zijn afhankelijk van de lokale omstandigheden ([16], [25], [33]). 

12. Het systeem van de kritieke infrastructuur bestaat uit strak gekoppelde subsystemen [14]. 

13. Verstoringen kunnen maatschappelijke ontwrichting en een domino-effect veroorzaken ([5], [11], 

[16]). 

                                                 
2 De beveiligingsverbindingsfunctionaris is het contactpunt voor veiligheidsaangelegenheden tussen de 
eigenaar/exploitant van de Europese kritieke infrastructuur en de relevante autoriteit van de lidstaat. 
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14. Het effect is afhankelijk van de soort infrastructuur en de tijd waarbinnen het zich ontwikkelt [5]. 

15. Het is moeilijk te trainen en te oefenen voor de onvoorspelbare situaties die gepaard gaan met de 

kritieke infrastructuur [5]. 

Tabel 3 Kenmerken van de kritieke infrastructuur 

 

Behalve algemene kenmerken, kunnen ook kenmerken voor de bescherming en beveiliging van de kritieke 

infrastructuur worden geïdentificeerd aan de hand van gevonden literatuur. Deze worden weergegeven in 

tabel 4.  

 

1. De bescherming en beveiliging gebeurt door verschillende lagen van beveiliging aan te leggen 

([33]) waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving, gedrag, kritieke processen en 

interconnectiepunten ([33]). Een crisis kan zich vervolgens op verschillende niveaus afspelen ([16]). 

2. De risico’s ([25]), zwakheden en dreigingen ([21]) moeten in een vroeg stadium in beeld worden 

gebracht [25]. Hierbij wordt rekening gehouden met gezondheid en veiligheid, economie, publiek 

vertrouwen, nationale veiligheid en omgevingsfactoren [12]. 

3. Samenwerking tussen publiek en privaat is cruciaal ([10]) voor het verhogen van safety en security 

en voor het delen van informatie, kennis en het maken van afspraken en het voorzien van opleiding 

en oefeningen[21]. 

4. Door het gedrag van het systeem te kennen en te begrijpen kan de bescherming en beveiliging van 

de kritieke infrastructuur worden geoptimaliseerd ([3], [4]). 

5. Proactiviteit, preventie, bescherming, paraatheid, herstel, continue verbetering en organisatie en 

leren zijn zeven principes waaraan moet worden voldaan om de continuïteit van het systeem te 

garanderen [24]. 

6. Maatregelen moeten worden ingevoerd om kwetsbaarheden te reduceren en te reageren op 

bedreigingen [23]. 

7. Maatregelen moeten worden ingevoerd als een samenhangend pakket dat verankerd is binnen de 

bedrijfsvoering van de overheid en het bedrijfsleven [16]. Hierdoor wordt continuïteit gewaarborgd 

([16]) en wordt logica en structuur aangebracht [5]. 

8. Door middel van een netwerkanalyse kan de inter-afhankelijkheid in beeld worden gebracht [16]. 

Hierdoor worden de onderlinge relaties zichtbaar en kan erop worden ingespeeld om domino-

effecten tegen te gaan [5]. 

9. Bescherming en beveiliging van de kritieke infrastructuur is een multidisciplinaire opdracht en is 

afhankelijk van de mate van voorbereiding [16]. Er moeten beslissingen en keuzes worden gemaakt 

in samenwerking met de belanghebbenden ([5]) om conform te kunnen functioneren [11]. 

10. Ieder moet op de hoogte zijn van zijn verantwoordelijkheden [11]. Deze moeten dus duidelijk 

worden geformuleerd, besproken en vastgelegd[36]. 

Tabel 4 Kenmerken voor de bescherming en beveiliging van de kritieke infrastructuur 

 

Volgens het EPCIP
3
-programma van de Europese Commissie is de bescherming en de beveiliging van de 

kritieke infrastructuur een consistent, coöperatief partnerschap tussen bezitters en operatoren en de 

overheden, waarbij de nadruk wordt gelegd op actieve participatie.  

 

Volgens de definitie van de kritieke infrastructuur die wordt gegeven door de Europese Richtlijn en 

gevonden kenmerken en karakteristieken van de kritieke infrastructuur en zijn bescherming en beveiliging, 

vormen safety en security een belangrijke factor.  

De definitie die wordt gegeven door de Europese Richtlijn spreekt over “een voorziening, systeem of een 

deel daarvan op het grondgebied van de lidstaten dat van essentieel belang is voor het behoud van vitale 

                                                 
3 European Program on Critical Infrastructure Protection 
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maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het 

maatschappelijk welzijn, waarvan de verstoring of vernietiging in een lidstaat aanzienlijke gevolgen zou 

hebben doordat die functies ontregeld zouden geraken.”. 

Verder is één van de kenmerken van de kritieke infrastructuur dat een verstoring maatschappelijke 

ontwrichting kan veroorzaken. Dit staat rechtstreeks in verbinding met een ander kenmerk, namelijk dat 

een foute handeling, situatie, etc. in het kader van kritieke infrastructuur effect heeft op iedereen.  

 

Verschillende programma’s en concepten werden zowel in het binnenland als in het buitenland opgesteld 

voor de bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur: het Nokeos software programma, 

zoals gebruikt in het Calahan project (Calamiteitenplan Haven van Antwerpen), Silver Shield, Mass 

Notification Systems (MNS), het Nederlandse beheer van de vitale infrastructuur, het Nederlandse 

crisisbeheer in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, het Early Warning System. Deze worden 

hier verder besproken. 

 

33..22..11..  CCaallaahhaann  BBeellggiiëë  

 

Het Calahan project heeft een aantal scenario’s voor zware ongevallen uitgewerkt in het NoKeos software-

programma. NoKeos is een beslissingsondersteunende internettoepassing ([7], [8]) om de samenwerking 

tussen overheid en grote industrieën in de haven van Antwerpen vlotter te laten verlopen bij rampen of 

incidenten [22]. 

 

Het systeem vertrekt vanuit een platform voor crisisbeheersing, NoKeos, dat beslissingen ondersteunt [8]. 

Het stelt de overheid en bedrijven in staat om op één algemeen scherm een rampsituatie gezamenlijk en 

gelijktijdig te bestrijden door middel van een geografisch informatiesysteem [7] en een commando & 

controlecentrum. Hierdoor kunnen zowel de overheid als het bedrijf in kwestie efficiënt samenwerken bij 

grote incidenten waar belangrijke beslissingen moeten worden genomen [9]. Deze samenwerking staat 

centraal ook omdat beide partijen moeten kunnen werken met dezelfde gevalideerde informatie.  

 

Tabel 5 geeft de belangrijkste kenmerken weer van het Calahan-programma. 

 

1. Het programma levert kant en klare scenario’s af die vooraf werden uitgewerkt [7]. 

2. Het systeem verzamelt specifieke informatie van alle betrokken partijen en geeft deze gestructureerd 

weer ([7], [18]). 

3. Een gemeenschappelijk, eenvoudig operationeel beeld wordt weergegeven aan alle betrokken 

partijen ([7], [18]). 

4. Geografische informatie van het incident brengt de noodsituatie letterlijk in kaart ([7], [18]).  

5. Het systeem suggereert bepaalde beleidsacties op basis van gegevens, ter ondersteuning en 

organisatie van de hulpverlening [7]. 

6. Het systeem biedt eveneens ondersteuning voor de crisiscommunicatie [18]. 

7. Het programma kan ook worden gebruikt bij rampenoefeningen [7]. 

8. Het systeem geeft gevalideerde informatie over welke maatregelen reeds werden genomen en waar 

deze werden doorgevoerd en waar niet [18].  

Tabel 5 Kenmerken van het Calahan-programma 

 

Het programma verenigt bijgevolg zowel de publieke als de private sector in geval van een incident of 

ramp in de haven van Antwerpen en heeft een proactieve basis maar een reactieve uitwerking. Tijdens een 

incident kunnen door middel van Calahan wel proactieve beslissingen worden genomen bij het 

crisismanagement. Calahan heeft momenteel enkel betrekking op safety, maar er wordt voorzien om in de 

toekomst ook securityscenario’s op te nemen in het systeem (Van Bortel, G., persoonlijke communicatie, 

26 april 2010).  
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33..22..22..  EEaarrllyy  WWaarrnniinngg  SSyysstteemm  (([[1155]]))  

 

Het Early Warning System (EWS) is een overlegplatform dat in samenwerking met het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO) in België werd opgesteld. Het is een publiek-privaat informatienetwerk 

tegen terroristische dreigingen, waarbij de private sector verdachte handelingen in het kader van security 

kan melden aan de lokale politie en het VBO en de overheid vervolgens informatie terug kan geven in 

verband met deze verdachte handeling.  

De structuur van het overlegplatform zorgt ervoor dat relevante belanghebbenden en verantwoordelijken 

snel kunnen worden verzameld indien nodig.  

 

Het systeem is gebaseerd op het informatievierkant, weergegeven in figuur 2. Hierbij zal een bedrijf de 

politie contacteren in geval van een verdachte handeling en kan het bedrijf eveneens het VBO, dat een 

centraal contactpunt opstelt binnen Belgacom, contacteren in geval van een incident, problemen of vragen.  

De lokale politie zal de informatie in verband met de verdachte handeling communiceren naar de federale 

politie, die het op zijn beurt communiceert aan het OCAD
4
 en het Crisiscentrum. De informatie die wordt 

verkregen via het centraal contactpunt van het VBO, wordt gecommuniceerd naar de verschillende 

betrokken overheidsdiensten, zoals de federale politie, het crisiscentrum, veiligheid van de staat en het 

OCAD.  

 

De overheid communiceert op haar beurt informatie over problemen en oplossingen naar de betrokken 

sectoren door middel van het centrale contactpunt van het VBO.  

 

Binnen het EWS-systeem vervult de overheid een soort signaalfunctie. Hierbij wordt gewezen op 

dreigingen of incidenten die hebben plaatsgevonden, worden bedrijven en andere instanties gewaarschuwd 

en worden aanbevelingen gegeven. De bedrijven en particulieren kunnen ook worden gerustgesteld en er 

kunnen ook specifieke instructies worden doorgegeven aan de politie.  

 

Het Early Warning System staat in voor de communicatie op het vlak van security en bevindt zich eerder 

tussen het proactieve en het reactieve spanningsveld, aangezien het de aanzet geeft tot een reactieve 

beslissing op basis van een verdachte handeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Het informatievierkant van het EWS-systeem (Bron: Early Warning System: een 

bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische bedreigingen, 2009) 

 

33..22..33..  SSiillvveerr  SShhiieelldd  (([[1133]]))  

 

Het Amerikaanse Silver Shield programma werd opgesteld in de staat Nevada als een “opslagplaats” voor 

kritieke data. Het doel van het programma is het ontwikkelen van een netwerk voor de verzameling, de 

analyse en het delen van informatie over de kritieke infrastructuren aanwezig in de Staat Nevada en dit in 

partnerschap met de overheid, lokale en private organisaties.  

Om dit te bereiken worden verschillende disciplines verzameld in één orgaan voor het “identificeren, 

catalogiseren, prioritiseren en het coördineren van de bescherming van kritieke infrastructuren en 

                                                 
4 Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse 
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belangrijke hulpbronnen die de federale en lokale paraatheid, preventie, beheersing en reactie 

ondersteunen” (Conway, S. et al, 2009). 

Hierbij wordt vervolgens een risicomanagementplan opgesteld om interessante locaties in relatie tot de 

publieke veiligheid te identificeren en te beoordelen.  

 

De nodige informatie wordt ter plekke verzameld door in verschillende fasen de huidige situatie te 

beoordelen, beveiligingsmaatregelen op te stellen en eventueel in te voeren en noodplannen op te stellen. 

Vervolgens wordt de verzamelde informatie opgeslagen in een “first responder tool” zodat de bevoegde 

instanties en betrokkenen toegang hebben tot kritieke informatie indien een incident zich voordoet. In het 

programma wordt een geografisch informatiesysteem naar voor geschoven als voorspellende en 

analyserende component. Het systeem maakt het mogelijk om door middel van verschillende scenario’s 

bijvoorbeeld de richting van een giftige wolk te voorspellen, zodat de evacuatie erop kan worden 

afgestemd.  

 

Het programma is toegespitst op het partnerschap tussen de publieke en de private sector. Alle 

belanghebbenden worden betrokken bij het verzamelen van de informatie en het evalueren van de 

zwakheden. Dit geeft een gevoel van betrokkenheid en eigendom. De “first responder tool” maakt het voor 

de belanghebbenden ook mogelijk informatie te vergaren waar en wanneer iemand het wil.  

 

Bij het toepassen van het Silver Shield programma moet worden rekening gehouden met een continue nood 

aan personeel, software en server ondersteuning. Dit omdat de “first responder tool” een elektronische 

databank is, omdat experts de plaatselijke beoordeling van de infrastructuren moeten uitvoeren en omdat 

alle belanghebbenden betrokken zijn in het proces. 

Het regelmatig upgraden van het materiaal brengt eveneens een hoge operationele kost met zich mee. 

 

Figuur 3 geeft een schematische voorstelling van het programma weer zoals eerder beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Schematische weergave van het Silver Shield programma 

 

Het programma is zowel proactief als reactief opgesteld, zowel op het vlak van security als op het vlak van 

safety, maar heeft een reactief doel voor ogen. De situatie binnen de kritieke infrastructuur wordt proactief 

beoordeeld en er worden maatregelen ter verbetering opgesteld en doorgevoerd. Reactief wordt een 

elektronische databank opgericht met alle belangrijke informatie in verband met de kritieke infrastructuur 

indien een incident zich zou voordoen. Deze databank is vervolgens (gelimiteerd) beschikbaar voor zowel 

de private als de publieke sector. 

 

Brandweer Politie Noodinstanties Private sector 

Experts 

Phased site assessment (proactief) 

Rapport + plan 

First responder tool (reactief) 
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33..22..44..  MMaassss  NNoottiiffiiccaattiioonn  SSyysstteemmss  ((MMNNSS))  (([[3344]]))  

 

Het concept van “Mass Notification Systems” is redelijk nieuw sinds de opkomst van terroristische 

aanslagen. 

Het zijn systemen die een combinatie vormen van de communicatie-infrastructuur van een gebouw en een 

noodplanningstrategie zodat real-time informatie en instructies in eenzelfde gebouw worden voorzien. Het 

systeem zal ervoor zorgen dat het personeel wordt gealarmeerd door middel van opgestelde 

communicatienetwerken zodat deze de noodsituatie kunnen beheren en informatie kunnen verspreiden.  

Het alarmeren van het personeel heeft als doel interoperabiliteit tussen de verschillende 

communicatiesystemen te creëren. Hierin worden andere vormen van communicatie mee opgenomen. 

Er kan eveneens worden gebruik gemaakt van vooraf opgenomen of live-teksten en grafische berichten.  

 

Een “Mass Notification System” kan volgens Reiss en Li (2009) worden opgesteld in acht stappen. Één van 

deze stappen omvat een dreigingsanalyse waarin de sterktes en de zwaktes worden geïdentificeerd. Het 

resultaat van de analyse vormt een rapport met een kader van de beschikbare informatie. De manier waarop 

de faciliteit of het gebouw werkt, speelt hierbij een grote rol. 

 

Mass Notification Systems hebben vervolgens op het vlak van safety en security een reactieve functie 

binnen de bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur, maar worden proactief opgesteld. 

Het communicatienetwerk wordt zo opgesteld dat communicatie tijdens een incident, geïdentificeerd aan de 

hand van een dreigingsanalyse, zo goed mogelijk verloopt.  

 

33..22..55..  HHeett  NNeeddeerrllaannddssee  bbeehheeeerr  vvaann  ddee  vviittaallee  iinnffrraassttrruuccttuuuurr  

 

Het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een “Beleid Bescherming Vitale Infrastructuur” 

opgesteld voor de bescherming en beveiliging van de Nederlandse kritieke infrastructuur, de vitale 

infrastructuur.  

Volgens het Rapport Bescherming Vitale Infrastructuur ([28]) wordt een infrastructuur als vitaal 

beschouwd als het aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet: 

o verstoring of uitval veroorzaakt economische of maatschappelijke ontwrichting op nationale en/of 

internationale schaal 

o verstoring of uitval leidt direct of indirect tot slachtoffers  

o de ontwrichting is van lange duur, het herstel vergt veel tijd en middelen en er zijn geen reële 

alternatieven ter beschikking. 

 

Hierbij beoordelen de betrokken ministeries samen met de sectoren de kwetsbaarheden van de vitale 

infrastructuur op basis van een uitgewerkt stappenplan, waarna dreigingscenario’s worden opgesteld en 

uitgewerkt [28].  

In Nederland is elk van de vitale sectoren zelf verantwoordelijk voor de analyses, maar met kennisgeving 

van de betrokken ministeries. Hierdoor wordt een samenwerking gecreëerd tussen de publieke en private 

sector. Voor het verzekeren van de veiligheid zijn beide partijen dus van elkaar afhankelijk. 

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken benadrukt dat de analyse van de Nederlandse kritieke 

infrastructuur moet leiden tot een samenhangend geheel van maatregelen die moeten worden verankerd 

binnen de bedrijfsvoering van zowel de overheid als de bedrijven ([5], [16]). Om dit te verzekeren moet de 

private sector jaarlijks de voortgang van de implementatie van extra maatregelen rapporteren aan de 

Nederlandse Overheid [28]. 

 

De bescherming en de beveiliging van de Nederlandse kritieke infrastructuur is er kortom op gericht om 

discontinuïteit te voorkomen en focust zich op de bescherming tegen zowel technisch-organisatorisch falen, 

overbelasting, extreme omstandigheden als op bewust menselijk handelen. Hierbij worden safety en 

security dus als een geheel behandeld en wordt rekening gehouden met de inter-afhankelijkheid en de 

complexiteit van de kritieke sectoren [28]. Verder wordt ook de nadruk gelegd op het efficiënt en 

disciplinair samenwerken tussen overheid en private sector.  
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33..22..66..  HHeett  NNeeddeerrllaannddssee  ccrriissiissbbeehheeeerr  iinn  ddee  vveeiilliigghheeiiddssrreeggiioo  NNoooorrdd--  eenn  OOoosstt--GGeellddeerrllaanndd  

 

De reguliere crisisbeheersing en rampenbestrijding komt in Nederland in beeld als wordt gekeken naar het 

minimaliseren van schade wanneer er toch sprake is van een incident of gebeurtenis.  

Om de crisisbeheersing in Nederland in goede banen te laten verlopen, werden veiligheidsregio’s opgericht 

waar de brandweer, geneeskundige diensten en politie samenwerken aan de hulpverlening van de burger. 

Deze regio’s moeten vervolgens, door regionale samenwerking, uitvoering geven aan een crisisbeheersing 

op maat [36].  

Elke veiligheidsregio stelt een crisisplan op dat de aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, 

afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden, ondersteunende diensten en afspraken rond 

randvoorwaarden bevat [36].  

 

Het crisisbeheer in Nederland moet multidisciplinair worden voorbereid en aangepakt. Hierbij wordt de 

aansturing afgestemd op de aard van de crisis en de beschikbare capaciteit. Dit multidisciplinair besturen en 

beheersen van een crisissituatie gebeurt aan de hand van de GRIP
5
-regeling [36].  

Deze vormt de basis voor de multidisciplinaire, operationele en bestuurlijke opschaling tijdens een crisis en 

is gebaseerd op vier coördinatiealarmen en –criteria (weergegeven in tabel 6). Indien een situatie escaleert, 

wordt een andere opschaling opgestart en zijn andere instanties verantwoordelijk voor de verdere 

beheersing en de leiding van de situatie [36].  

 

Afhankelijk van de crisis (het GRIP-niveau) wordt ook aan vaste en externe partners om hulp gevraagd. Elk 

van deze partners heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Per GRIP-fase moet ook het 

informatiemanagement worden aangepast aan de crisissituatie. Dit speelt een cruciale rol bij de 

crisisbeheersing [36]. 

Het informatiemanagement moet zo verlopen dat iedereen kan beschikken over tijdige, actuele en 

gevalideerde informatie om op zijn niveau leiding te kunnen geven, te controleren en bij te sturen daar waar 

nodig [36]. Verder wordt ook gebruik gemaakt van een gecentraliseerde manier om data te delen (ook wel 

netcentrisch werken genoemd). Hierdoor wordt een gezamenlijk beeld op uitvoerend, tactisch en 

strategisch niveau gecreëerd. Dit leidt tot een betere samenwerking en een effectiever optreden.  

 

GRIP 1 Bronbestrijding 

GRIP 2 Bron- en effectenbestrijding 

GRIP 3 Bedreiging welzijn van de bevolking 

GRIP 4 Grensoverschrijdend incident 

 

Tabel 6 De vier coördinatiealarmen van de GRIP-regeling (Bron: Stafdirectie Risico- en Crisisbeheersing 

van de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond, 2009 [36]). 

 

De multidisciplinaire organisatiestructuur van de Nederlandse crisisbeheersing bestaat uit vijf disciplines 

die elk verantwoordelijk zijn voor verschillende processen (figuur 4): de bevolkingszorg (oranje), 

brandweerzorg (rood), geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) (groen), politiezorg 

(blauw) en waterbeheer en scheepsvaart (licht blauw). Deze laatste discipline varieert van regio tot regio. 

Verder speelt ook de overheid een belangrijke rol.  

 

Elke discipline is verantwoordelijk voor één of meerdere hoofd- en ondersteunende processen waaraan 

procedures zijn gekoppeld. Door per deelproces het doel, de doelgroep, taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden, de relaties met andere processen, afspraken met derden en aandachtspunten en 

achtergrondinformatie op te stellen, kan een gestructureerd overzicht worden gecreëerd dat eenheid en 

onderlinge verbanden weergeeft.  

 

Figuur 4 geeft eveneens weer wie van welke discipline meewerkt aan het crisisbeheer tijdens de 

verschillende GRIP-fasen. Elke discipline heeft een teamleider, een hoofd en een algemeen commandant 

                                                 
5 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure 
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die informatie en middelen voorzien. Onderaan de figuur wordt het overleg tussen de private sector en de 

publieke sector weergegeven als een discipline van de overheid, net als defensie halverwege de figuur. 

Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat overleg tussen de private sector en de publieke sector een belangrijk 

onderdeel is van de crisisbeheersing. 

De informatiestroom vindt plaats tussen de verschillende disciplines en de overheid. Dit wordt 

weergegeven door de grijze lijnen die doorheen de disciplines lopen. 

 

Het Nederlandse crisisbeheer heeft zowel betrekking op safety als op security waarbij de interdisciplinaire 

samenwerking tussen de publieke en de private sector de basis vormt van het beleid.  

 

Tijdens het beheer van een noodsituatie wordt in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland gebruik 

gemaakt van real-time informatie vanaf de plaats van het noodgeval (Korswagen, J., persoonlijke 

communicatie, 09 februari 2010). Dit wordt onder sectie 4 verder besproken. 
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Figuur 4 Landelijke structuur multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie (Bron: Stafdirectie Risico- en 

Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam – Rijnmond, 2009 [36]). 
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De voorgestelde programma’s en concepten voor de bescherming en beveiliging van de kritieke 

infrastructuur en de beheersing van de situatie indien een incident zich voordoet, kunnen worden 

opgenomen als ondersteunende beschermingsprogramma’s van het theoretische raamwerk voor de 

bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur.  

Het onderstaande praktijkonderzoek is gericht naar het opstellen van een raamwerk voor de bescherming en 

de beveiliging van kritieke infrastructuren aan de hand van het huidige systeem en ondersteunende 

concepten of modellen.  

 

4. Praktijkonderzoek 

 

Om een raamwerk op te kunnen stellen voor de bescherming en de beveiliging van kritieke infrastructuur, 

moet eerst onderzoek worden verricht naar het huidige programma.  

In dit onderzoek wordt nagegaan wie welke verantwoordelijkheid heeft binnen de bescherming en 

beveiliging van de kritieke infrastructuur, welke databanken en programma’s bestaan voor de 

ondersteuning van de bescherming en beveiliging van de kritieke infrastructuur en hoe de samenwerking 

tussen publiek en privaat verloopt.  

Daarnaast wordt nagegaan hoe vervolgens de drie spanningsvelden, namelijk safety – security, publiek – 

privaat en proactief – reactief, kunnen worden geoptimaliseerd in het huidige programma aan de hand van 

binnenlandse programma’s (Calahan en het Early Warning System) en buitenlandse programma’s (Silver 

Shield, Mass Notification Systems en het Nederlandse programma voor de bescherming van de vitale 

infrastructuur en het Nederlandse crisisbeheer).  

 

Uit een interview (24 maart 2010) met Pieters (Juridisch Adviseur Openbare Orde bij het Coördinatie- en 

Crisiscentrum van de Regering) en Vanthuyne (werknemer EPCIP bij het Coördinatie- en Crisiscentrum 

van de Regering), kan worden opgemaakt hoe de bescherming en beveiliging van de Belgische kritieke 

infrastructuur in het algemeen verloopt, welke verantwoordelijkheid het crisiscentrum en het bedrijf hierbij 

hebben en hoe wordt gecommuniceerd met de private sector.  

 

Tijdens het interview werd meteen opgemerkt dat de overheid een eigen visie heeft op safety en security. 

Als het gaat over security, dan heeft men het over politie, veiligheid van de staat, militaire 

inlichtingendienst, terwijl men het bij safety heeft over brandweer, hulpdiensten, medische discipline en de 

politie. Dit wordt weergegeven in figuur 5.  

Hierbij overkoepelt security de proactieve beveiliging van de kritieke infrastructuur en overkoepelt safety 

de reactieve respons in geval van een incident. Safety en security worden dus als twee gescheiden 

concepten beschouwd.  

Deze visie wordt aangenomen omdat het Crisiscentrum, wat kritieke infrastructuren betreft, zich richt op de 

intentionele gevaren en risico’s, waarbij de focus op de dreiging en de preventieve maatregelen wordt 

gelegd en niet op het intrinsieke gevaar of de kenmerken van het product. Deze laatste is wel een relevante 

factor in het geval van Sevesobedrijven, wat onder safety valt.  

 

Uit een gesprek (27 april 2010) met Van Hove (Manager Prevention Policy bij BASF Antwerpen) en 

Rooman (Preventieadviseur in de kerncentrale van Doel) (04 mei 2010) kan worden opgemaakt dat ook in 

de praktijk, bij de private sector, safety en security als gescheiden concepten worden behandeld, maar 

vanuit een andere visie. Meestal is dit afhankelijk van de omvang van het bedrijf en de vereiste expertise 

voor beide velden. In grote bedrijven is vaak veel expertise nodig op het vlak van safety en security omdat 

er zich veel gevaren en risico’s voordoen. Hierdoor wordt het moeilijk beide concepten als geïntegreerd op 

te nemen in de bedrijfsvoering.  

Samenwerking tussen safety en security is mogelijk en noodzakelijk in overlappende gebieden.  

 

In figuur 5 wordt de huidige visie van de overheid en de bedrijven op safety en security weergegeven, 

waarbij wordt uitgegaan van het oogpunt van de publieke of de private sector. Binnen deze visie wordt ook 

weergegeven wie welke verantwoordelijkheden heeft op welk gebied (safety of security) en welke acties 

leiden tot welke gevolgen. 

 

Vanuit het standpunt van de publieke sector, maakt de overheid, voor de beveiliging van de kritieke 

infrastructuur, een onderscheid in terminologie: private beveiliging van de kritieke infrastructuur ligt bij de 

exploitant terwijl publieke beveiliging bij de overheid ligt. Hierdoor bevinden de verantwoordelijkheden 

http://www.crisis.ibz.be/index.php?lang=dutch
http://www.crisis.ibz.be/index.php?lang=dutch
http://www.crisis.ibz.be/index.php?lang=dutch
http://www.crisis.ibz.be/index.php?lang=dutch
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van de overheid op het vlak van security zich, zoals weergegeven op figuur 5, bij de bepaling en de 

publieke beveiliging van de kritieke infrastructuur en de controle op de exploitant.  

Aangezien de overheid verantwoordelijk is voor de publieke beveiliging van de kritieke infrastructuur, is 

het uitvoeren van een dreigingsanalyse en de opvolging van de private beveiligingsmaatregelen van de 

exploitant noodzakelijk. De dreigingsanalyse wordt onafhankelijk opgemaakt van reeds gemaakte analyses 

en doorgevoerde maatregelen door de exploitant. De overheid zal de dreiging nagaan die op het bedrijf rust 

en publieke beveiligingsmaatregelen opstellen en doorgeven aan de exploitant. 

Zoals besproken in het literatuuronderzoek, is de overheid volgens de Europese richtlijn, waarin twee 

sectoren naar voor worden geschoven, ook verantwoordelijk voor het bepalen van de kritieke infrastructuur 

in België.  

Op het vlak van safety is de overheid, vanuit hun oogpunt, verantwoordelijk voor het opmaken van externe 

noodplannen en procedures en de crisisbeheersing extern aan het bedrijf die volgt op een incident.  

 

Door een onderscheid te maken tussen noodplanning en beveiliging komt de visie van de overheid op 

safety en security op zich niet overeen met de definitie van beide concepten, maar dit kan bij nader inzien 

worden weerlegd.  

De overheid staat als publieke sector in voor de veiligheid van de personen op haar grondgebied en het 

goede verloop van de beheersing van een bedrijfsoverschrijdend incident en een snel herstel. De overheid 

draagt in eerste instantie bij tot de bescherming van de publieke omgeving en, indien nodig, tot de 

bescherming van de private omgeving (waaronder de arbeidsomgeving). In een crisissituatie zal een bedrijf 

in de private sector eerst intern maatregelen nemen voor de veiligheid van hun personeel. Indien dit nodig 

blijkt, zal de overheid bijkomend interveniëren in het bedrijf om de veiligheid van de werknemers en de 

burgers te waarborgen. 

 

Vanuit het oogpunt van de private sector, staat de exploitant volgens de welzijnswet in voor het welzijn van 

zijn werknemers. Het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking hebben op: de 

arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, de psychosociale 

belasting veroorzaakt door het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 

gedrag op het werk, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de maatregelen van 

de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de eerder vernoemde punten (Artikel 4 van 

de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 september 1996).  

Om het welzijn van de werknemer te verzekeren, moet de exploitant veiligheidsmaatregelen opstellen en 

invoeren en een intern noodplan opmaken voor het geval dat een incident zich voordoet. 

Op het vlak van security is de exploitant verantwoordelijk van de beveiliging van de site en, in het geval 

van een kritieke infrastructuur of belangrijke sector, beveiliging van informatie (Van Hove, L,. Manager 

Prevention Policy bij BASF Antwerpen, persoonlijke communicatie, 27 april 2010). Dit doet de exploitant 

door het nemen van beveiligingsmaatregelen.  
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Figuur 5 Huidige visie van de overheid en bedrijven op de bescherming en beveiliging van de Belgische 

kritieke infrastructuur 

 

Communicatie tussen de publieke en de private sector (in figuur 5 bovenaan weergegeven) speelt een 

cruciale rol bij de bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur omdat beide sectoren 

hiervoor instaan. In België gebeurt de communicatie in geval van security van kritieke infrastructuur door 

middel van een overlegplatform genaamd het Early Warning System (EWS). Dit platform, zoals besproken 

in sectie 3.2.2, werd in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) opgesteld en 

is een publiek-privaat informatienetwerk tegen terroristische dreigingen, waarbij de structuur ervoor zorgt 

dat relevante vertegenwoordigers snel kunnen worden verzameld in geval het nodig is.  
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In het voorgestelde communicatievierkant (figuur 2) kunnen twee van de drie spanningsvelden, namelijk 

publiek – privaat en proactief – reactief worden geïdentificeerd. Dit wordt weergegeven in figuur 6.  

Het VBO en de onderneming vertegenwoordigen de private sector op het vlak van private beveiliging en de 

federale overheid en de lokale politie vertegenwoordigen de publieke sector op het vlak van publieke 

beveiliging. Dit volgens de visie van de overheid. Hierbij staat voor de private sector het VBO, als 

sectorfederatie, in voor de reactieve beveiliging, waar de onderneming instaat voor de proactieve en 

reactieve beveiliging. Het omgekeerde geldt voor de publieke sector. De federale overheid staat in voor de 

proactieve beveiliging van de kritieke infrastructuur terwijl de lokale politie instaat voor de reactieve 

beveiliging.  

Het EWS wordt enkel gebruikt voor security. Communicatie in verband met safety gebeurt via de 

brandweer en noodnummers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Onderverdeling van het informatievierkant in spanningsvelden 

 

Verder kan er ook een onderscheid worden gemaakt tussen communicatie, bescherming en beveiliging op 

het lokale en op het algemene niveau. De onderneming en de lokale politie zullen respectievelijk beveiligen 

en beschermen op de plaats waar het probleem zich voordoet. Het VBO en de federale overheid zullen 

respectievelijk beschermen en beveiligen op een algemener niveau zodat ook het algemeen belang wordt 

verzekerd.  

 

Voor de optimalisatie van de drie spanningsvelden in het huidige model of binnen de huidige visie op de 

bescherming en beveiliging van de kritieke infrastructuur, moet worden nagegaan welke systemen reeds 

aanwezig zijn voor safety en security, private en publieke ondersteuning en proactieve en reactieve 

bescherming van de kritieke infrastructuur.  

 

Het internationale model Silver Shield, met als doel het ontwikkelen van een netwerk voor de verzameling, 

analyse en delen van informatie over de kritieke infrastructuren in een publiek-privaat partnerschap, 

integreert alles in eenzelfde database. In België bestaat geen database waar safety en security, publiek en 

privaat en proactief en reactief samen zijn opgenomen. 

Een volledige integratie van safety en security alsook publiek en privaat wordt door de geïnterviewden van 

het crisiscentrum (terecht) niet realistisch en niet wenselijk bevonden omwille van belangenconflicten 

(safety en security) en beveiligingsredenen (publieke en privaat). Een “optimale” integratie zou echter wel 

een streefdoel moeten zijn.  

 

Er bestaan echter wel alleenstaande databanken voor safety en security, voor ofwel de publieke ofwel de 

private sector. ALINE
6
, een databank voor alarmcentrales in België, is zo een voorbeeld (Pieters, P., 

Juridisch Adviseur Openbare Orde bij het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, persoonlijke 

communicatie, 24 maart 2010).  
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ALINE geeft informatie over de bedrijven waar alarmcentrales mee zijn verbonden en is ter beschikking 

van de politie. ALINE wordt enkel gebruikt om de nodige gegevens aan de politie te verstrekken en 

controle uit te oefenen. Verder bestaat ook de veiligheidswebsite OSR
7
. Hierop wordt informatie verzameld 

in verband met veiligheid en beveiliging die enkel toegankelijk is voor bevoegde personen die deze 

informatie nodig hebben. Deze databanken zijn echter administratieve databanken en zijn niet bedoeld, 

zoals het Silver Shield model, als operationele databanken (Pieters, P., Juridisch Adviseur Openbare Orde 

bij het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, persoonlijke communicatie, 24 maart 2010).  

Op het vlak van beveiligingscommunicatie bestaat het EWS, zoals hiervoor uitgelegd. De informatie die 

wordt gedeeld bevindt zich op verschillende plaatsen in het informatievierkant. Daarom zou het interessant 

zijn één centraal systeem te hebben tussen overheid en bedrijven (zoals NoKeos, het ondersteunende 

systeem voor Calahan), waar ook informatie omtrent safety kan worden uitgewisseld. 

Veiligheidscommunicatie vindt vaak alleen plaats tijdens een noodsituatie. In dat geval moet de private 

sector gebruik maken van het daartoe bestemde kanaal, namelijk het noodnummer. 

Tijdens het beheersen van een crisis wordt er gebruik gemaakt van real-time informatie door middel van 

mobiele camera’s ter plaatse en door middel van het geografisch informatiesysteem. Dit laatste visualiseert 

de huidige situatie en toont de effecten van het incident en de genomen maatregelen (Pieters, P., Juridisch 

Adviseur Openbare Orde bij het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering, persoonlijke 

communicatie, 24 maart 2010).  

 

Andere ondersteunende systemen of tools bestaan nog niet in België. Daarom zal bij het opmaken van het 

geoptimaliseerd raamwerk ook rekening worden gehouden met buitenlandse programma’s, zoals besproken 

in de literatuurstudie.  

 

Een bezoek aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in Nederland geeft een beeld over de 

manier waarop de veiligheid en de beveiliging gegarandeerd worden in deze regio. Zoals eerder vermeld 

wordt de kritieke infrastructuur in Nederland vertaald als de vitale infrastructuur die betrekking heeft op de 

industrie verantwoordelijk voor vitale functies (elektriciteit, drinkwater, ICT en Telecom, Keren en beheren 

van oppervlaktewater en Gas en Transport (o.a. distributie tijdens crisis)) [11].  

 

Het crisisbeheer in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vindt plaats vanuit een centraal gelegen 

gebouw waar alle disciplines (5) aanwezig zijn. Hierdoor wordt interdisciplinaire samenwerking in de hand 

gewerkt. 

Deze vijf disciplines zijn ook aanwezig in het meldingscentrum. Deze bestaat uit een gemeenschappelijke 

meldkamer en een multidisciplinair actiecentrum. Hier komen oproepen binnen, die vervolgens worden 

behandeld door een werknemer. Via schermen kunnen de werknemers van het meldingscentrum nagaan 

waar het ongeval of de crisis zich voordoet, welke eenheden zich in de buurt bevinden en deze mobiliseren.  

Tijdens een incident wordt gebruik gemaakt van real-time informatie van het ongeval, dat op schermen 

wordt weergegeven aan alle disciplines. Zo wordt een gecoördineerd beheer gegarandeerd.  

 

Het voorbeeld van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kan worden toegepast in het raamwerk 

voor de bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur, meer bepaald in het reactieve 

gedeelte. Het delen van real-time informatie tijdens een incident is zeer interessant voor het verloop van de 

hulpverlening.  

 

Wat verder volgt, is het gevolg van de literatuurstudie en het praktijkonderzoek, namelijk een holistisch 

raamwerk voor de safety en security aanpak van kritieke infrastructuur, gebaseerd op het huidige 

beschermingsprogramma voor de Belgische kritieke infrastructuur en geoptimaliseerd naar de drie 

spanningsvelden op basis van bestaande nationale en internationale systemen. 

 

5. Resultaat 

 

Uitgaande van de verzamelde informatie uit de literatuurstudie en de praktijk, kan een geoptimaliseerd 

raamwerk worden ontwikkeld voor de bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur, 

gebaseerd op het huidige Belgische programma en andere nationale en internationale programma’s en 

visies.  

                                                 
7 Organisatie Snelle Redding 
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Figuur 7 geeft dit raamwerk weer. De paarse kaders geven de vertaling van de nationale en internationale 

systemen naar het model weer. Dit wil zeggen de systemen die aan de basis liggen van of kunnen worden 

terug gevonden in de voorgestelde stap binnen het raamwerk. Door ook in de proactieve 

beschermingsprogramma’s aan te duiden op welke van de twee concepten ze van toepassing zijn en welke 

de proactieve of reactieve handelingen zijn, kan worden weergegeven wat nog ontbreekt in de praktijk om 

het model te vervolledigen. Bijvoorbeeld op het vlak van communicatie tussen de publieke en de private 

sector. Hierbij kan worden vastgesteld dat het Early Warning System enkel van toepassing is op het vlak 

van security. Vervolgens kan worden geconcludeerd dat in de praktijk een communicatiesysteem ontbreekt 

voor safety, dat zowel proactief als reactief kan worden ingezet.  

De drie spanningsvelden worden weergegeven door deze in de verschillende stappen aan te duiden, 

beginnend bij publiek en privaat.  

 

 

Het geoptimaliseerde raamwerk begint en eindigt bij de belangrijkste spelers binnen de bescherming en 

beveiliging van de kritieke infrastructuur, namelijk de publieke en de private sector (één van de 

spanningsvelden), waarbij efficiënte samenwerking en communicatie belangrijk zijn voor een goede 

bescherming.  

Aan de basis van de communicatie tussen beide kan, op het vlak van security, het Early Warning System 

worden teruggevonden. Optimaal zou zijn dat binnen het EWS eveneens proactieve 

veiligheidscommunicatie kan worden opgenomen, enkel informatief. Reactief is het op het vlak van safety 

niet efficiënt te reageren op een noodsituatie via de kanalen van het EWS-systeem. Er moet een snelle 

reactie mogelijk zijn en dat kan via de beschikbare noodnummers. Voor het finaliseren van het raamwerk 

zou bijgevolg een communicatiekanaal moeten worden ontwikkeld op het vlak van safety, zodat een 

optimale integratie van safety en security mogelijk is. Dit wordt in figuur 7 weergegeven in de oranje kader 

en kan worden gebaseerd op het Early Warning System.  
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Figuur 7 Kritieke Infrastructuur Raamwerk  
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Zowel in de private als in de publieke sector staan bepaalde diensten in voor safety en security. Voor de 

publieke beveiliging van de kritieke infrastructuur zijn dat het OCAD (dat instaat voor het opstellen van de 

dreigingsanalyse en voorstellen van publieke beveiligingsmaatregelen op basis van de dreigingsanalyse), 

het crisiscentrum (dat instaat voor de publieke beveiliging van de kritieke infrastructuur op het vlak van 

security en voor het crisisbeheer in geval van een noodsituatie op het vlak van safety), de brandweer (die 

instaat voor het beheer van een noodsituatie en preventieve controles op het vlak van safety) en de politie 

(die instaat voor snelle opsporing van dreigingen via het EWS en het beheer van een crisissituatie voor 

zowel safety als security) voor de publieke sector. Verder spelen ook de gemeenten en provincies een rol 

bij publieke beveiliging, aangezien het crisiscentrum niet in alle gevallen de leiding op zich zal nemen.  

Figuur 8 geeft aan welke diensten in de publieke sector belangrijk zijn voor de bescherming en beveiliging 

van de kritieke infrastructuur, op welk gebied ze actief zijn (safety of security of beide) en of ze eerder 

proactief of reactief instaan voor de bescherming of beveiliging.  

 

 
Figuur 8 Diensten binnen de publieke sector 

 

Voor de private sector staat de preventieadviseur in voor de bescherming en het welzijn van de werknemers 

in het gebouw en de reactie in geval van een noodsituatie. De securitymanager staat in voor de private 

beveiliging van de site tegen bedreigingen van zowel binnenuit als buitenaf.  

Figuur 9 geeft hetzelfde weer als figuur 8, maar voor de private sector.  

 

 
Figuur 9 Diensten binnen de private sector 

 

Het Silver Shield systeem (figuur 3) volgend, kan de publieke sector best een zo optimaal mogelijk 

samengestelde groep mensen inzetten bij de samenwerking met de private sector. Daarom duidt deze best 

enkele experts aan voor beide domeinen, safety en security. Voor de private sector is dat niet nodig omdat 

zowel de preventieadviseur als de securitymanager reeds experts zijn op het vlak van safety en security.  

Zoals voorgesteld in het Silver Shield systeem, vormt de samenwerking van zowel de private als publieke 

sector een belangrijke factor bij de bescherming en de beveiliging van de kritieke infrastructuur. Daarom 

wordt in het raamwerk voorgesteld (net als in Silver Shield) om een plaatselijke en gefaseerde beoordeling 

(phased site assessment) van de risico’s en de dreigingen uit te voeren in samenwerking met de preventie-

adviseur en de securitymanager. Hierdoor zullen zowel safety als security maatregelen worden ontwikkeld 
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die op elkaar zijn afgestemd (zoals voorgesteld door de Nederlandse overheid voor de bescherming van de 

Vitale Infrastructuur), waardoor de bescherming en de beveiliging op een geïntegreerde manier wordt 

geoptimaliseerd.  

 

Geïntegreerde veiligheids- en beveiligingsmaatregelen kunnen eveneens worden bekomen door het 

opstellen van scenario’s. Dit is zowel proactief, omdat er maatregelen uit voorkomen, als reactief, omdat 

aan de hand van de scenario’s noodplannen kunnen worden opgesteld en de scenario’s kunnen worden 

gebruikt tijdens het crisisbeheer. Het opstellen van scenario’s wordt toegepast in het Calahan project van de 

haven van Antwerpen en het Silver Shield programma aan de hand van een geografisch informatiesysteem.  

 

Figuur 10 geeft deze plaatselijke beoordeling, met geïntegreerde maatregelen als gevolg, en het opstellen 

en uitwerken van scenario’s om tot maatregelen te komen, weer. Zoals eveneens kan worden waargenomen 

in figuur 10, worden safety en security vanaf deze stappen als optimaal geïntegreerd voorgesteld. Verder 

worden eveneens de systemen weergegeven die kunnen worden teruggevonden aan de basis van de 

verschillende stappen.  

De optimale integratie van safety en security in de eerste stap, namelijk de beoordeling van de risico’s en 

de dreigingen op de site, kan worden bekomen door het toepassen van de globale benadering zoals Fontiane 

et al (2007) deze weergeven, beschreven onder 3.1. 

 

De private sector is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen die in samenwerking werden 

opgesteld. Daarom kan in het model een terugkoppeling worden gemaakt van de opgestelde maatregelen 

naar de private sector. 

 

 
Figuur 10 Site assessment wat leidt tot het opstellen en invoeren van maatregelen en scenario’s 

 

Net zoals het Silver Shield systeem en het Calahan project voorstellen, zou het optimaal zijn de verkregen 

informatie rond de kritieke infrastructuur (de overblijvende zwakheden, reeds genomen maatregelen, welke 

maatregelen er moeten worden genomen in geval van een noodsituatie, etc.) te verzamelen in één databank 

die terug te koppelen is naar beide sectoren.  

 

Om de crisisbeheersing tijdens een noodsituatie vlot te laten verlopen, is het uitwisselen van accurate 

informatie cruciaal. Daarom wordt het beste gebruik gemaakt van real-time informatie. Dit wil zeggen 

informatie van de plaats waar de noodsituatie zich voordoet. Deze wordt verspreid naar de 

belanghebbenden (de publieke en de private sector). Het geografisch informatie systeem speelt hierbij een 

grote rol omdat er beelden van het gebied worden gegeven met bijkomende gegevens van op de site zelf.  

Figuur 11 geeft de onderliggende systemen weer die kunnen worden gebruikt voor het delen van real-time 

informatie. Real-time informatie kan worden gebruikt voor zowel safety als security aangelegenheden en 

wordt, in geval van een noodsituatie, eerder reactief toegepast.  
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Figuur 11 Het verdelen van real-time informatie aan belanghebbenden 

 

Zoals het raamwerk weergeeft, begint en eindigt de bescherming en beveiliging van de kritieke 

infrastructuur bij de private en de publieke sector, waardoor een gesloten informatiesysteem ontstaat.  

Bovenstaand raamwerk kan als een optimalisatie van de drie spanningsvelden worden voorgesteld omdat 

het een optimale integratie van de drie bestaande spanningsvelden nastreeft en het huidige systeem 

combineert tot één geheel.  

In figuur 5 wordt weergegeven dat safety en security in België als twee gescheiden concepten worden 

behandeld. In het literatuuronderzoek werd echter bevonden dat een optimale integratie van safety en 

security zou leiden tot een inherent veiligere en meer beveiligde situatie. Daarom werd er naar een manier 

gezocht om beide concepten te kunnen combineren, rekening houdend met visies van zowel de private als 

de publieke sector.  

 

Door het samenbrengen van safety en security, vanuit de publieke en de private sector, wordt integratie 

verbeterd en wordt een diepere samenwerking tussen beide sectoren gevormd. Dit optimaliseert eveneens 

het spanningsveld publiek – privaat.  

 

In het model wordt rekening gehouden met zowel proactieve als reactieve maatregelen voor safety en 

security. Ook dit verbetert de integratie van beide concepten en optimaliseert het spanningsveld proactief 

en reactief omdat beide nu meer op elkaar zijn afgestemd.  

 

6. Discussie 

 

Integratie van safety en security kan eenvoudig worden gedefinieerd, maar verloopt in werkelijkheid niet 

gemakkelijk. Eén van de discussies die wordt gevoerd in verband met de integratie van safety en security, 

is namelijk dat volledige integratie onwenselijk is en terecht nooit zal plaatsvinden, omdat safety en 

security op sommige essentiële domeinen verschillen in aard.  

“De grootste troef van de preventieadviseur zijn de werknemers, terwijl dit juist een van de grootste 

risicofactoren is voor de securitymanager” (Wouters, Preventieadviseur bij Securitas België, persoonlijke 

communicatie, 31 maart 2010). De belangen blijven voor beide partijen verschillend. De integratie kan 

echter wel aanzienlijk worden geoptimaliseerd. 

 

Verder is een integratie van de drie spanningsvelden, theoretisch gezien, bevorderlijk voor de 

bedrijfsvoering van zowel de overheid als de bedrijven, maar moeilijk te realiseren. Zo zal de overheid de 

private sector om beveiligingsredenen nooit volledige toegang verlenen tot een gemeenschappelijke 

database, hoewel publiek-private samenwerking wel noodzakelijk is. Dit kan in het voorgestelde raamwerk 

tot eventuele spanningen leiden.  

Daar waar het in de huidige situatie niet realistisch wordt bevonden, kunnen efficiënte samenwerking en 

goede communicatie in de toekomst eventueel leiden tot een gezamenlijke database. Op deze manier wordt 

een optimaliserende safety en security integratie bekomen. 



 25 

 

De toepasbaarheid van het raamwerk werd gevalideerd bij de participanten van dit onderzoek. De sterktes 

en de zwaktes werden alsnog nog niet geïdentificeerd. Maar zoals hierboven beschreven, is de optimale 

integratie van safety en security op het eerste gezicht niet gemakkelijk te bereiken. Hier vormt zich 

bijgevolg een opportuniteit tot verbetering. Verder is er nog de communicatie en de samenwerking tussen 

publiek en privaat die aan de basis ligt van het raamwerk. Als deze niet goed verloopt, is een optimale 

bescherming en beveiliging van de kritieke infrastructuur, volgens het raamwerk, niet mogelijk.  

De sterkte van het raamwerk ligt in het feit dat de beste eigenschappen van de bestaande modellen, tools en 

concepten aan de basis liggen van het voorgestelde geoptimaliseerde raamwerk. 

Het theoretische raamwerk geeft ook weer waar gebreken voorkomen in de praktijk bij de bescherming en 

de beveiliging van de Belgische kritieke infrastructuur en waar vervolgens actie kan worden ondernomen 

om optimale integratie van de drie spanningsvelden te garanderen. 

 

7. Conclusies 

 

Er kunnen een groot aantal verschillen tussen safety en security worden gedefinieerd, maar het verschil in 

oorsprong en beoordelingsmethode zijn de meest belangrijkste [25].  

Uit het praktijkonderzoek blijkt dat in België safety en security vaak als twee gescheiden concepten worden 

beschouwd omdat het bij grote bedrijven vaak niet mogelijk is beide concepten te integreren. De integratie 

komt wel voor bij interactiepunten tussen beide concepten om conflicterende situaties te vermijden.  

De integratie van safety en security is niet eenvoudig. Het vergt namelijk een verandering van houding en 

een verandering van handelen van mensen.  

 

Het publiek beveiligen van de kritieke infrastructuur in België is de verantwoordelijkheid van de overheid 

en het privaat beveiligen de verantwoordelijkheid van de exploitant. Hierbij staat de overheid in voor het 

opmaken van de dreigingsanalyse en het formuleren van extra maatregelen indien nodig.  

 

Er kan een geoptimaliseerd raamwerk worden opgesteld dat steunt op de beste eigenschappen van nationale 

en internationale systemen en op communicatie en samenwerking tussen publieke en private sector.  

Momenteel bestaat op het vlak van safety geen communicatiekanaal. Voor het goede verloop van de 

bescherming van de kritieke infrastructuur zou bijgevolg een soortgelijk kanaal als het EWS kunnen 

worden opgesteld: een SWS (Safety Warning System). 

In België bestaan tot nu toe enkel databanken die eerder informatief zijn en enkel toegankelijk zijn op een 

niet gedeelde manier (dus enkel op vlak van de private sector of enkel op vlak van de publieke sector). Het 

opstarten van een databank waar zowel private als publieke sector toegang toe hebben, kan de 

samenwerking en de communicatie tussen beide sectoren optimaliseren.  
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