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DEEL 1: ACTIEPLAN OPERATIES 

Algemeen 

1. Doel 

De hervorming van de Civiele Veiligheid (met name brandweer en Civiele 

Bescherming) heeft drie belangrijke doelstellingen: 

 een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking 

 het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners 

 professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake 

opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van 

beroeps en vrijwilligers van brandweer… 

 

De basisprincipes die gehanteerd worden bij de uitwerking van de 

hervorming van de civiele veiligheid zijn de volgende: 

 een uniforme werkwijze, waarbij alle brandweerkorpsen (hulpverleningszones) op 

eenzelfde, efficiënte en veilige manier tussenkomen bij interventies. 

 een doorgedreven samenwerking en efficiëntere taakverdeling tussen 

hulpverleningszones, en tussen zones en eenheden van de Civiele Bescherming. 

 Innovatie, waarbij de beste middelen, opleidingen, procedures en regelgeving 

onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden. 

 een uniformisering en herwaardering van het administratief en geldelijk statuut 

van de beroeps- en vrijwillige brandweermannen. 

 Schaalvergroting, met een efficiëntere besteding van budget tot gevolg. 

2. Algemene elementen 

Snelste adequate hulpverlening 

Dit principe betekent dat het brandweerkorps dat het snelst op de plaats van een 

schadegeval kan zijn, tussenkomt. Vroeger was het enkel het territoriaal bevoegde 

brandweerkorps dat tussenkwam, ongeacht of een ander brandweerkorps eigenlijk 

sneller op de plaats van het incident kon zijn. Het principe van snelste adequate 

hulp wordt al sinds 2007 in de praktijk toegepast. 

In 2012 is een Koninklijk Besluit aangenomen dat de minimale voorwaarden van 

de snelste adequate hulp en van de adequate middelen bepaald. De prezones en 

hulpverleningszones hebben tot 31 december 2017 om de nodige maatregelen te 

nemen om te voldoen aan de voorwaarden voorzien in dit Besluit. 

Wettelijke basis 

1. Koninklijk Besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale 

voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 

- B.S. 27/11/2014 

http://www.securitecivile.be/node/7990
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2. Omzendbrief van 3 juni 2013 - Toepassing van het Koninklijk Besluit van 

10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de 

snelste adequate hulp en van de adequate middelen. - B.S. 10/07/2013 

3. Ministerieel besluit van 8 september 2014 tot vaststelling van de 

aangepaste interventieprocedure in uitvoering van artikel 6, tweede lid 

van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de 

minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate 

middelen. - B.S. 16/10/2014 

 

Organigram Directie Operaties/VTO 

 
In 2015 kunnen wij binnen onze zone volgende statistieken voorleggen: 
 

Brandweer: 
 

 
 
 
  

Directie operaties 

Directie VTO 

Majoor Diopere 

OPS 

Kpt Jean-Claude 
Vantorre 

Procedures  
noodplanning 

Lt Alain Vanloo 

Dispatching 

Kpt Eric  Martens 

Procedures  

interventies 

Kpt Jean-
ClaudeVantorre 

IGS 

Adj. Recourt 

Marijn Theuninck
  

Nazorg 

Kpt Francis Daniaux 

Jeugdbrandweer 

Lt Philippe Taelman 

DGH 

Lt Francis Vermote 

Pascal Devestel 

VTO 

Kpt Dries Van der 
Veeken 

http://www.securitecivile.be/node/7991
http://www.securitecivile.be/node/7991
http://www.securitecivile.be/node/9704
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Tussenkomst per gemeente: 
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Statistiek interventieverslagen - Aard van de 
tussenkomst  

  

    
  

Algemeen 84 

Melding brandmeldcentrale 271 

Buiten 151 

Gebouw 252 

Besloten plaats 8 

Controle 137 

Gras/bos/heide 47 

Industrie 20 

Schouwbrand 129 

Voertuig 81 

Vaartuig 1 

 
 
 
 
 
 
Code    

  

Algemeen 159 

Bijstand ziekenwagen mankracht 97 

Bijstand ziekenwagen ladder 367 

Signalisatie 106 

Inbraak alarmen stoppen 41 

Andere 83 

    

    

  

  

 

 

  

- Loos alarm 

- Vals alarm 

- Onbekend 

799 

21 

3 
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Algemeen 539   

Persoon bekneld 825 - Algemeen  

- Opgesloten in lift 

- Deur openen 

- Persoon geklemd in machine 

- Redding op hoogte 

- Persoon onder brokstukken 

- Redding in ondergrondse ruimtes 

219 

245 

327 

10 

21 

1 

2 

Persoon bekneld in voertuig 130 - Algemeen 

- Personenwagen 

- Vrachtwagen/bus 

- Trein/tram/metro 

24 

94 

10 

2 

Persoon in bijzonder gevaar 22   

Duikers persoon te water 64 - Algemeen 

- Opsporing 

46 

18 

Instortingsgevaar 116   

Dier in nood 405   

Dier gevaarlijk 3126 - Algemeen 

- Hinderlijk dier 

- Wespenverdelging dringend 

- Wespenverdelging niet dringend 

1078 

259 

158 

1631 

Vrijmaken openbare weg 489 - Algemeen 

- Opruiming 

- Bomen/takken verzagen 

154 

148 

187 

Wateroverlast/pompen 697   

Reinigen wegdek 742   

Stormschade 893   
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Ambulances: 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
Met de 11 posten waren er dus in totaal 
37.983 operationele tussenkomsten, 
waaronder 1.181 branden! Dit wil zeggen 

dat we gemiddeld 104 tussenkomsten 
PER DAG hadden! 
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Zonaal Beleidsplan Operaties 

 
1. Inleiding en situatieschets 

Door de wet van 2007 en de erop volgende Koninklijke Besluiten zijn we van 
lokale gemeentelijke brandweerdiensten met grote autonomie en met tal van 
lokale en historisch gegroeide procedures, of in het slechtste geval ontbrekende 
procedures, overgestapt naar “de zone”. 
Met deze overstap zijn we nu een groot korps geworden waarbij we gebonden zijn 
aan nieuwe regels waarbij o.a. het KB van 25 april 2014.  
In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor 

de directie operaties beschreven in de punten: 
 
6  Welzijn op het werk 
 Specifiek 

- Arbeidsongevallen; 
- Het veiligheidsbeleid bezielen en opvolgen; 
- De risico's voor de gezondheid en de veiligheid op het werk evalueren; 
- Zich informeren over de technische en reglementaire vernieuwingen; 
- Alle maatregelen voorstellen die ertoe strekken om de veiligheid, de 

kwaliteit en de werkomgeving binnen de zone te verbeteren; 
- Deelnemen aan de analyse van de tekortkomingen, met name de 

arbeidsongevallen; 
- Adviezen geven over de overheidsopdrachten en de aankoop van het 

materieel; 
 

10  beheer van de gespecialiseerde teams 
 Specifiek 

- GRIMP; 
- Duikers 
- Chemische cel; 
- Andere, bv. kynologenteams 

 
11  beheer van de operaties 

- Rol van de wachtofficieren 
- Wachtdiensten van het personeel 
- Alarmeringsprocedure van de posten 
- Uitwisselingsprocedures met de dispatching 
- Voorbereiding en uitvoering van het zonale operationele beleid 
- De uitvoering van de operationele procedures met betrekking tot de 

toepassing en de verstrekking van de hulpverlening verzekeren 
- Het beheer van de bewegingen van operationele voertuigen in het kader 

van de handhaving van de zonale operationele dekking verzekeren 
- De samenwerkingsovereenkomsten met de civiele bescherming en de 

overeenkomsten inzake snelste adequate hulp met de andere zones 
identificeren en uitwerken 

- De verspreiding van een zonale operationele cultuur garanderen 
- Het operationele organisatieschema opstellen en de toepassing ervan 

verzekeren 
- Verdeling van het personeel en van het materieel binnen de hulpposten 
- ... 

 
12  behandeling van de alarmering 

- Relatie met de 112-centra 
- Uitwisselen van informatie tussen zij die interveniëren en de 112-centra 
- Dispatching (ter beschikking stellen van de operationele informatie, 

opstelling van de alarmeringsprocedures, ...) 
-  ... 

 
13  operationele communicatie 
 Specifiek 

- Toepassen en bewaken afspraken opgemaakt in West-Vlaanderen (4 
zones) 

- Ontwerpen uniforme naamgeving en integreren in de radioprocedure en 

werking van de dispatching 
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- Alle radio’s uniform volgens de zonale standaarden laten programmeren 

 
In het eerste jaar 2015 en begin 2016 hebben we op operationeel vlak de 

dringendste noden aangepakt maar nu dienen we te bepalen waar de organisatie 
naartoe moet op middellange en lange termijn. 
 
 

2. Uitgangspunten 

2.1. 
Om naadloos te kunnen samenwerken in het netwerk van posten dienen er vooraf 
procedures ontworpen te worden die na validatie, verspreiding en opleiding door 
iedereen en volgens dezelfde interpretatie moeten toegepast worden. Bij het 
ontwerpen van deze procedures wordt een constructieve inbreng verwacht van 

alle posten. 
 
2.2. 
Om deze procedures te kunnen toepassen gaan we het zonale interventiematerieel 
ook dienen te herbekijken en onder te verdelen in 3 categorieën – zie verder 

De samenwerking en communicatie tussen de directies Operaties (procedures – 
VTO – DGH – dispatching – IGS – noodplanning) en de directie Uitrusting is hier 

van het allergrootste belang. 
 
2.3. 
Afhankelijk van de zonale risicoanalyse en de graad van dekking die de 
beleidsmensen willen behalen gaat er ook moeten diep nagedacht worden over de 
locatie en de omvang van de posten. Meer heel kleine posten met enkel een 

multifunctionele autopomp of zelfs enkel een “koud snijdende nevelblusser” als 
zelfstandige unit in de vorm van een bestelwagen (zie verder apart punt “koud 
snijdende nevelblusser”) kunnen de dekking een gans anders beeld geven. 
Daarnaast moeten we ook in sommige posten durven afbouwen op vlak van 
middelen om het budget echt doelmatig te kunnen besteden. Reorganiseren en 
rationaliseren zijn hier sleutelwoorden. 
 

2.4. 

Het verdient ook aanbeveling om met de omliggende zones en de Civiele 
bescherming te communiceren en af te spreken gezien het feit dat er ook 
interzonaal dient samengewerkt te worden. 
 
 
 
3. Procedures 

3.1.  

Nog heel wat routine interventies worden verschillend aangepakt, ik geef als 
voorbeeld de aanpak van een schoorsteenbrand. Bij het samenwerken in een 
netwerk van posten waar in dit geval de autopomp en de ladderwagen van een 
verschillende post komen kunnen er conflicten ontstaan. Andere voorbeelden zijn 
openen deur, bevrijden uit lift, opstelling voertuigen, gebruik LD/HD, ….. 
Hiervoor moet een aparte werkgroep worden opgericht om de problemen in kaart 
te brengen en een uniforme werkwijze af te spreken. De term procedure is hier te 

zwaar gekozen, eerder manier van aanpak maar ook dit moet uniform gemaakt 

worden. 
 
3.2.  
Bepaalde handelingen die theoretisch volledig gekend zouden moeten zijn zoals 
gebruik van radio’s, toepassen van aflegsysteem e.a. zijn nog niet overal op 
hetzelfde niveau ingeburgerd. Dit moet overal op hetzelfde niveau komen samen 

met de directie VTO aangepakt worden. 
 
3.3.  
Bepalen van de meest dringende noden door het inventariseren van de risico’s 
De meest dringende zijn: 
- De procedure eerste en 2de aangekomen autopomp, al dan niet in combinatie 

met een hoogwerker en/of tankwagen. 
- Het op punt stellen van de radioprocedure die zal moeten gevoerd worden vanaf 
het moment van activeren van zonale dispatch. 
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- Ondersteunende taken die posten moeten kunnen aanbieden wanneer een 

duikersteam, RED team of gaspakken unit assistentie komt bieden. 
- Voor alle bevelvoerders (officieren en onderofficieren) is het een 

prioritaire zaak om de kennis op vlak van: 
 gebruik en interpretatie van warmtebeeldcamera 
 kennis brandverloop 
 G-RSTV 
 tactische ventilatie 
Op een hoog niveau te krijgen door het aanbieden van hoogwaardige opleidingen. 
Deze kennis is van toepassing bij de klassieke brandbestrijding en is ook een 
absolute must indien we ooit de Cobra methodologie implementeren in ons 
arsenaal van strategieën en technieken. Zie verder punten 5 en 6. 
 
3.4.  

De procedures die al werden ontworpen in het traject validering/opleiding brengen. 
Het gaat hier specifiek over: 
- procedure tramongevallen 
- procedure tankwagen transport 
- procedure Reddingen aan de Belgische Kust 

 
De procedures: 

– ontzetting personenwagens & kleine bestelwagens 
– ontzetting vrachtwagens 
– BIOW 
werden al gevalideerd door het Kenniscentrum en dienen nog enkel opgenomen 
worden in het opleidingstraject. 
Bij BIOW dient de recent aangepaste procedure aangeleerd te worden en er dient 

nog een addendum te worden bijgevoegd waarin de samenwerking met de FAST 
teams moet worden beschreven. Dit moet gebeuren in overleg met de andere 
zones, de betrokken takeldiensten en de Federale Politie. 
 
3.5.  
Ontwerpen, aanpassen of verder uitwerken van de procedures die noodzakelijk 
zijn in functie van de risico’s. 

 

Voor het ontwerpen van deze procedures dient er beroep gedaan te worden op 
collega’s met specifieke kennis en expertise over bepaalde onderwerpen, er kan 
(moet) ook worden samengewerkt met collega’s uit andere zones. Deze 
samenwerking moet wel op een gestructureerde manier tot stand komen waarbij 
de diensthoofden Operaties van de verschillende zones deze samenwerking 
coördineren.  

Voor elke procedure worden er aparte groepen gevormd die vrij zelfstandig 
moeten kunnen werken maar regelmatig rapporteren of feedback geven aan het 
diensthoofd operaties.  
Wanneer de draft klaar is wordt samengekomen met de kerngroep en wordt 
hierna de procedure aan de leesgroepen van de verschillende posten ter lezing 
bezorgd.  

Deze leesgroepen krijgen 4 weken de tijd om de procedure grondig door te nemen 
en eventuele suggesties te formuleren. De leesgroepen kunnen ook collega’s met 
een bepaalde expertise binnen de eigen post hierin betrekken. 
Hierna komt de gespecialiseerde werkgroep terug samen met de kerngroep, 

worden de opmerkingen/suggesties besproken en kan de procedure afgewerkt 
worden  
Na afwerking volgen de trajecten 3.6, 3.7 en 3.8. 

Zie ook het document “proces opmaak procedure”. 
 
3.6.  
Uittesten en valideren. 
Elke procedure dient uitgetest te worden in de vorm van een praktijkoefening 
tenzij de procedure al op federaal niveau werd gevalideerd. 
Na deze oefening kan de procedure nog worden bijgestuurd waarna de 

uiteindelijke validatie komt. 
De gevalideerde procedure blijft 5 jaar geldig tenzij er eerder door opgedane 
ervaringen of wijzigende situaties of wetgeving aanpassingen noodzakelijk zijn. 
Er wordt gevraagd aan de dienst VTO om bij voorkeur de validatieoefening te 
organiseren in de vorm van een zonale oefening. 
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3.7.  

Beschikken we over de correcte middelen  afstemmen met de directie logistiek 
 zie verder punt 4. 

 
3.8.  
Opleidingstraject uitwerken  afstemmen met de afdeling VTO 
Per procedure dient een zonaal opleidingstraject te worden uitgewerkt. 

 
 
4. Relatie procedure - uitrusting 

 
Het werken met een netwerk van posten heeft een implicatie op de aard en het 
aantal voertuigen en andere eenheden die we in de zone operationeel beschikbaar 
moeten hebben. 
We dienen het materieel in 3 hoofdcategorieën onder te verdelen en dan per post 
een analyse te maken wat de reële behoefte is.  
Nu stellen we vast dat bepaalde (dure) eenheden die ons zonaal budget sterk 

beïnvloeden te weinig doelmatig worden ingezet. De ladderwagens/hoogwerkers, 

autopompen en grote debietpompen zijn een aantal voorbeelden. Hierin kan 
worden bespaard ten voordele van andere cruciale middelen waarover nu nog 
budgettair (en gebrek aan kennis) wordt geredetwist. 
 
De directies Operaties en Uitrusting dienen hiervoor in nauw overleg samen te 

werken waarbij operaties de behoefte aangeeft en Uitrusting zorgt voor de 
budgetbewaking (spreiding aankopen) en de aankoopprocedure. 
 
Hierbij de 3 categorieën interventievoertuigen: 

Categorie 1: hoogdringende eerstelijnsmiddelen 
- Multifunctionele autopomp 
- Hoogwerker 
- Tankwagen 
- Commandowagen 
- Klein logistiek voertuig 
- Logistiek voertuig met laadklep (+ 7,5 ton) 
- Toekomst: Koud snijdende nevelblusser (zie apart hoofdstuk) 

 
Categorie 2: gespecialiseerde zonale versterking – oordeelkundig verspreid over 
de zone 

- Eenheid bijzondere brandbestrijding (zware autopomp met specifieke 
uitrusting) 

- Zware materieelwagen met kraan (bv. lastenboek FOD) 
- Eenheid duikers 
- Haakarmvoertuig (met kraan) 
- Eenheid bijstand op diepte en hoogte 
- Eenheid groot debiet pomp 
- Eenheid blusschuim 
- Ademluchtcontainer 
- Eenheid gaspakken en decontaminatie 

 
 

Categorie 3: interzonale en federale versterking 
- CP-OPS container 
- Zware middelen Civiele Bescherming 
- Middelen dienst leefmilieu (ondergebracht bij de Civiele bescherming) 
- Autopompen “spoor” 
- Lorries spoor 
- BASF 
-  

 
Ambulances vormen een aparte categorie. 

 
Daarnaast is er ook nog behoefte aan dienstwagens en minibusjes. De minibusjes 
kunnen via een zonale reserveringskalender ter beschikking staan van alle posten. 
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5. Zonale dispatching 

 
De zonale dispatching is de as, de spil, waarrond alles draait. 

De uitbouw van deze dispatching die zal moeten bediend worden door competente 
personeelsleden (ik ben een beetje centralist kan niet!) is een prioritair gegeven 
waaraan veel aandacht dient te worden geschonken. Constant bijsturen en 
aanvullen/aanpassen zal ook de boodschap zijn. 

Recent werd op basis van het KB Minimale middelen de procedure vastgelegd van 
de middelen die moeten uitgestuurd worden per post per type oproep, rekening 
houdende met het beschikbare personeel en de capaciteiten van het personeel. 
 
 
 
6. Nieuwe technologieën en arbeidsveiligheid 

 
In de bijlage, punt 6, aan het KB van 25 april 2014 (B.S. 10.09.2014) staan 
enkele kapitale verplichtingen opgenomen in verband met arbeidsveiligheid. Bij 
brandbestrijding konden wij tot nu toe geen antwoord bieden op de problematiek 
dat we compleet zondigen tegen de hiërarchie van de preventiemaatregelen. 

Er is ook de verplichting om alle maatregelen voor te stellen die ertoe strekken om 
de veiligheid, de kwaliteit en de werkomgeving binnen de zone te verbeteren. 

 
In de welzijnswet spreken we over de hiërarchie van de maatregelen 
 

Vermijden van risico’s (elimineren) 

Vervangen van wat gevaarlijk is door wat niet of minder gevaarlijk is  

Bestrijding van risico’s aan de bron 

Toepassen van collectieve beschermingsmiddelen 

 

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Organisatorische maatregelen – bv. opleiding technieken en 
procedures 

 
Bovendien staat in dit artikel 5 van de Welzijnswet ook letterlijk opgenomen: 

 

zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de 
ontwikkelingen van de techniek;  

de risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van 

materiële maatregelen met voorrang op iedere andere maatregel;  

 
 
 
Bij brandbestrijding, en ik bedoel dan ondergeventileerde en geventileerde 
branden in ontwikkelingsfase, werd tot nu toe aanvaard dat we volledig in de 

omgekeerde richting werkten 
 
 

Organisatorische maatregelen – bv. opleiding technieken en 
procedures 

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

 

Toepassen van collectieve beschermingsmiddelen 

Bestrijding van risico’s aan de bron 

Vervangen van wat gevaarlijk is door wat niet of minder gevaarlijk is 

Vermijden van risico’s (elimineren) 

 

de risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van 
materiële maatregelen met voorrang op iedere andere maatregel;  

zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de 
ontwikkelingen van de techniek;  

 
 
 
Een voorbeeld van oplossing zou hier zeer zeker de (voor ons) nieuwe technologie 
van het Cobra concept “SCAN – COOL – CLEAR – PROGRESS” zijn. Bij inzet 
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van dit “coldcut” systeem in toepassing van het kwadrantenmodel draaien we de 

rollen bij brandbestrijding totaal om en belanden we bij de filosofie van de 
Welzijnswet 

 

Vermijden van risico’s (elimineren) 

Vervangen van wat gevaarlijk is door wat niet of minder gevaarlijk is  

Bestrijding van risico’s aan de bron 

Toepassen van collectieve beschermingsmiddelen 

 

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Organisatorische maatregelen – bv. opleiding technieken en 
procedures 

 
Bovendien staat in dit artikel 5 van de Welzijnswet ook letterlijk opgenomen: 

 

zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de 
ontwikkelingen van de techniek;  

de risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van 

materiële maatregelen met voorrang op iedere andere maatregel;  

 
Bij de operationele uitbouw van de zone dienen we op vlak van brandbestrijding 2 
cruciale vragen te beantwoorden: 

1. Zijn we begaan met de arbeidsveiligheid van onze brandweermensen? 
Kunnen we bij een ongeval door een Rapid Fire Progress of verdwaalde 

collega’s in dichte rook geloofwaardig naar voren treden ons nog 
verrechtvaardigen terwijl we weten dat er iets bestaat om dit te 
verhinderen maar dat we gekozen hebben om dit niet te implementeren in 
het geheel van onze strategieën en tactieken. 
 

2. Willen we sneller, efficiënter en met minder nevenschade aan 

brandbestrijding doen? 
 
Operationeel beleid is dus een hele boterham. Het einddoel is niet voor 2016 maar 
de doelstellingen moeten op termijn, sommige best op korte termijn, andere op 

langere termijn, gehaald worden. 
 
 

 

 
7. Evenementen 

Een analyse van de evenementen (we hebben 2 eerste klasse voetbalploegen in 
onze zone en heel wat grote evenementen, zowel aan de kust als in Brugge en het 
hinterland) zal moeten gebeuren via de lopende risico-analyse. Op basis van deze 
analyse moet bepaald op worden directie niveau wat de inzet van de brandweer 
op deze evenementen mogelijks kan zijn. Op basis van deze beslissing zal een 

procedure uitgewerkt worden. Gezien de doelstelling om in 2015 hierop te 
besparen tov 2015, moet hier dringend werk van gemaakt worden. Een aantal 
initiatieven zullen wij niet meer ondersteunen, andere zullen via het 
retributiereglement een factuur krijgen. De zone zal wel preventieve adviezen 
blijven geven maar de organisaties moeten, naar analogie met toepassingen in 

andere zones, zelfredzaam zijn op gebied van veiligheid. Onze mensen zijn vooral 

interventionisten, niet vooral preventionisten en zeker niet op gebied van 
evenementen. Het is misschien wel leuk voor onze mensen om bv preventief 
aanwezig te zijn op festivals of grote sportorganisaties, maar dit is niet onze 
corebusiness. 
 

8. Toepassing retributiereglement  
De instructie naar de posten moet verfijnd worden zodat in alle posten dezelfde 
kosten aangerekend worden.  
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9. Samenvatting acties 2016 

-uitbouw zonale dispatching 

-afstemming binnen de zone en uitbouw waar nodig van de gespecialiseerde 

teams (bv het MIRG-team). 
-uniforme communicatieafspraken en uitvoering ervan 
-nummering en naamgeving voertuigen 
-uitwerken van nieuwe procedures. Voor 2016 wordt gewerkt aan de procedure 
vervuilde kledij, BIP noodplanning, het BIOW project en de procedure 
GrootWaterTransport (GWT), ongevallen met mestgassen en dieren in 

beerputten... 
-samenwerking met de directie VTO voor het aanleren van procedures en 
instructies 
-samenwerken met de andere specialisaties en diensthoofden 
-samenwerking met andere zones en opstarten interzonale werkgroepen 
-samenwerking met de directie Logistiek voor de aankoop van uniform materieel 
in de zone en het uniform uitrusten van voertuigen. 

-opvolgen van het ontstaan van nieuwe technieken 
-uitwerken procedure “aanwezigheden op evenementen” 
-uniforme toepassing retributiereglement 
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Zonaal beleidsplan opstart zonale dispatching 

Inleiding 

In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor de 
dispatching beschreven in de punten: 

 12. Behandeling van de alarmering 
- Relatie met de 112-centra 
- Uitwisselen van informatie tussen zij die interveniëren en de 112-centra 
- Dispatching (ter beschikking stellen van de operationele informatie, 
opstelling van de alarmeringsprocedures, ...) 
- ... 

Bij de opstart, tot aan de installatie van een eventuele provinciale dispatching (zie 
verder), spreken we eigenlijk van een “gemonitorde alarmeringscentrale” die deels 
centraal (nieuwe dispatching in Brugge) deels décentraal (in de verschillende 

posten) zal bemand worden. Voor Brugge (volledig) en Knokke-Heist (bij lege 
post) kan/zal de dispatching vanuit de zonale dispatchingcentrale gebeuren.  

Taak van de zonale dispatching 

De zonale dispatching zorgt voor het correct uitsturen en ondersteunen van de 
brandweermiddelen. Dringende geneeskundige hulpverlening gebeurt verder via 
het HC112. 
Om de middelen correct uit te sturen  wordt de zonale dispatching ondersteund 
door een zonale alarmeringsterminal die de snelste en adequate middelen bepaalt 
en alarmeert, conform de gemaakte afspraken. 

Na de alarmering van de middelen waakt de dispatching over het vertrek van de 
middelen, volgt de status van de middelen op, alarmeert versterking op vraag van 
LVO, en ondersteunt de LVO  a.d.h.v. informatie  over:  

- Aanrijroute 

- Is er een actiekaart, interventieplan, BNIP, … 

- Ligging hydranten 

- Opzoeken productfiche in BIG 

- … 

Bestaffing van de zonale dispatching 

Profiel dispatcher: 
- Computerkennis is nodig om procedures te kunnen raadplegen en 

aansturen, en software pakketten (word, Excel, Abidispatch, Abifire, GIS, 
alarmeringsterminal, digitale telefonie, interventieplannen, 

nutsvoorzieningen …)  te gebruiken. 
- De LVO op interventie moet ondersteuning krijgen op het terrein indien 

nodig. Daarom dient de dispatcher mee te denken met de ploeg op het 
terrein.  

- Ideaal beeld is volledig te kunnen werken met professionele dispatchers. Dit zal 
in aanvangsfase (meerdere jaren) niet mogelijk zijn.  
Daarom zal gewerkt worden zowel met professionele dispatchers, 

beroepsbrandweermannen en vrijwillige brandweermannen die via inroostering 

zullen tewerkgesteld worden. Deze laatste 2 categorieën kunnen geput uit 
mensen die zich vrijwillig kandidaat stellen en uit mensen die fysiek, tijdelijk of 
definitief, niet meer geschikt zijn om operationeel op te treden op interventies. 
Dit geeft als voordeel dat terreinkennis en interventie ervaring aanwezig zal zijn 
in de dispatching. 

 

Aantal dispatchers: 
Uit analyses zal moeten blijken of 2 of 3 dispatchers overdag en 2 dispatchers 
noodzakelijk zullen zijn. 
Rekening houdend met 3 personen in dag en 2 in nacht, en met het feit dat 7 VTE 
nodig is voor 1 functie zou dit betekenen in continu dienst dat in 17,5 VTE nodig 
zijn. 

 
Deze 17,5 VTE is evenwel een absoluut cijfer. In functie van de nodige flexibiliteit 
om de bezetting te garanderen (zie verder) of inzet van deeltijdse dispatchers zal 
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het aantal personen die  moeten kunnen fungeren als dispatcher hoger zijn dan 

17,5 personen. 
 

 
Organisatie van de dispatching 
De dispatchers zitten niet in ploegen, wel in 1 poule. 
 

Flexibiliteit zal een noodzaak zijn om de bezetting te kunnen garanderen. Dit kan 
door onderlinge afspraken rond beschikbaarheid (dispatcher thuis oproepbaar), 
back-up (reserve op dienst), verlofplanning. 
 
De nodige aandacht zal moeten besteed worden aan opleiding van de dispatchers, 
evenals aan de verdere bijscholing. 
 

Bij voorkeur wordt de dispatching van de post Brugge geïntegreerd in de zonale 
dispatching, op die manier kan een mankracht uitgespaard worden.  
 
Ook de dispatching van de post Knokke moet (tijdelijk) kunnen overgenomen 
worden wanneer de kazerne in Knokke leeg is door interventies. 

 
Inrichting van de dispatchingcentrale 

Technisch en ergonomisch is de centrale, in de brandweerpost Brugge (vroegere 
dispatching HC112) zo goed als in orde. Er wordt nu nog werk gemaakt van het 
verplaatsen van technische apparatuur en vernieuwen van de digitale cablage.   
 
De oproepprocedures worden momenteel ingevoerd in de zonale software, en de 
posten zullen in de eerstkomende maanden reeds opgeroepen kunnen worden via 

de zonale software van de dispatching. Dit zal gefaseerd gebeuren, post per post.  
 
Het aansturen van beschikbaar personeel via de “beschikbaarheidsmodule” wordt 
ook asap opgestart, zodat brandweermannen kunnen geactiveerd worden, zowel 
beroeps als vrijwilligers, indien ze zich vrijwillig beschikbaar stellen. 
 
Startdatum dispatching 

Doel: 1 juli 2016.  

 
Verder zal tegen eind 2016 een visie ontwikkeld worden omtrent de haalbaarheid 
en de wensbaarheid van een provinciale dispatching voor West-Vlaanderen. Dit 
verhaal wordt ondersteund door de gouverneur. Misschien liggen hier ook 
financiële mogelijkheden. 
 

Samenvatting 
 
De gefaseerde uitbouw van de gemonitorde alarmeringscentrale in 2016 HET item 
voor 2016. Vanaf 1/7/2016 wordt de testfase verlaten en worden de verschillende 
posten geïntegreerd. 
De opleiding van het aangestelde personeel zal belangrijk zijn voor de goede 
werking. 
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Zonaal beleidsplan duikers (onderdeel directie Operaties) 

Inleiding 

In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor de 
dispatching beschreven in de punten: 
 

10. Beheer van de gespecialiseerde teams 
- GRIMP 

- Kynologenteams 
- Chemische cel 
- ... 

Hierin horen ook de duikploegen thuis.  

Taak van de duikers 

Duikers worden ingezet bij personen of dieren  in nood in waterwegen, vijvers, … 
Ze kunnen worden opgevorderd door parket voor een zoekopdracht. Deze 
opdracht is evenwel gepland en dus niet levensbedreigend en vereist dus geen 
dringende interventie  en verloopt in overleg met de leiding van de duikers. 

SOP duikers 

Voor de inzet van de duikers wordt een SOP (standaard operatie procedure) 
opgesteld die: 

- Conform is met de wetgeving over werken in hyperbare omstandigheden 

- Voorziet in de logistieke ondersteuning die nodig kan zijn om een vlotte 
inzet te realiseren 

Zie bijlage 3: Voorstel SOP duikers 

Rechten en plichten van de duikers 

Hiervoor wordt een dienstorder opgesteld dat in eerste instantie voorgelegd wordt 
aan het BOC, waarna het ter goedkeuring voorgelegd moet worden aan de 
zoneraad. 
Hierin is opgenomen aan welke voorwaarden de brandweerduikers moeten 
voldoen omtrent training, opleiding, beschikbaarheid…  

Zie bijlage 4: ontwerp dienstorder duikers 

Aantal duikers 

In de toekomst zal gewerkt worden vanuit 2 posten, Brugge en Oostende. 
Er wordt gestreefd naar een poule van 20 duikers, evenredig verdeeld over de vier 
pelotons.  
Wanneer een duiker stopt, moet worden voorzien in een vervanger. Wegens de 
nodige tijd om een duiker op te leiden wordt de opleiding bij voorkeur tijdig 
gestart zodat de opleiding kan worden beëindigd voor de stopzetting van de te 

vervangen duiker. 

Een aantal duikers zijn momenteel in opleiding voor hun 2-ster brevet. Daarna 
starten deze mensen aan hun opleiding tot brandweerduiker. Doel is om tegen 
eind 2016 voldoende brandweerduikers te hebben evenals een reserve van 
brandweerduikers. 
 
Duikers van overige posten in de zone blijven operationeel  volgens de richtlijnen 
van het desbetreffende dienstorder maar worden niet langer vervangen. Ze zijn 

uitdovend. 
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Materieel 

 
Om samenwerking en toepassing van de SOP mogelijk te maken, wordt geopteerd 
om alle materieel voortaan uniform aan te kopen. Alle huidige materieel wordt 

evenwel verder gebruikt tot dit aan vervanging toe is. Hiervoor werd in 
samenspraak met de directie Logistiek een meerjarenplanning opgemaakt. 
Van alle materieel wordt overwogen of dit individueel of collectief moet worden 
voorzien. Collectief materieel wordt voorzien in elke post, of in de posten waar dit 
nodig is. (Bvb. duikersstoel is niet overal nodig). 

Vereisten om veilig te werken: 

Om op een veilige manier te kunnen werken of, in sommige gevallen te voldoen 
aan de wettelijke bepalingen over werken in hyperbare omgeving, wordt tijdens 
duiken in open water altijd gewerkt met: 

- Droogpak (indiv. Materieel) 
- Volgelaatsmasker  (coll. Materieel, op langere termijn individueel) 
- Radiocommunicatie (vermijden van kluwen aan touwen waar men in 

vasthaakt) (coll. Materieel) 
 
Tot op heden ontbreekt het sommige posten aan materieel om hier aan te 

voldoen. Dit zijn de aankopen met de grootste prioriteit.  

Duikerswagen en boot. 

Beide beroepsposten, Brugge en Oostende, dienen gelijkaardig uitgerust te 

worden. 

Behoeften plan materieel 

Zie beleidsplan Logistiek 

 

Samenvatting geplande acties 2016: 
-Goedkeuring SOP duikers 

-Goedkeuring dienstorder duikers 
-Aanvulling ploegen Brugge en Oostende tot 20 duikers (4 ploegen van 5 duikers) 
-Reservepoule duikers 
-Uniformiseren duikmaterieel en procedure in Brugge en Oostende. 
-Uniform oefenen en zonale duikoefeningen  
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Zonaal beleidsplan RISC-team (onderdeel directie 

Operaties) 

Inleiding 
In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor de 
dispatching beschreven in de punten: 
 

10. Beheer van de gespecialiseerde teams 
- GRIMP 
- Kynologenteams 
- Chemische cel 
- ... 

Hierin horen ook de RISC-teams  thuis.  

 
De posten Brugge, Knokke-Heist en Torhout beschikten voor de zonevorming over 
een Risc/ Red – team.  

Om deze drie teams te integreren in een zonale structuur werd een stuurgroep 
opgericht.  

Doelstelling  
Het Risc (rescue in safe conditions) team wordt ingezet voor reddingen van 
personen op moeilijk bereikbare plaatsen.  
Het Risc team treedt op wanneer de basismiddelen van de brandweer 
ontoereikend zijn om een veilige en comfortabele redding te organiseren. 
Naast het redden van personen dient ook het belang van de inzet voor salvage 
opdrachten te worden onderstreept.  

Door het specifieke opleidingstraject wat de leden doorlopen hebben, werden skills 
ontwikkeld die het team in staat stelt om met een beperkt aantal leden op een 
snelle, veilige en efficiënte wijze salvage opdrachten uit te voeren. 
 
Gezien Zone 1 2/3 van de Vlaamse kustlijn omvat, deze lijn hoofdzakelijk 
gekenmerkt wordt door hoogbouw. Er tevens in ons zone twee havens zijn met 
allerhande industriële installaties is de aanwezigheid van een dergelijk team in 

onze zone noodzakelijk. 

Overzicht interventies periode 2011 - 2015 
In de periode 2011-2014 werden binnen de HVZ 1 volgende reddingen op 
hoogte/diepte van personen uitgevoerd. 
2011 16 
2012 9 

2013 4 
2014 18 
2015 18 

 
Het betreft hier enkel dringende tussenkomsten voor het redden van personen. 
 
Over de inzet bij salvage opdrachten (stormschade, brandschade,..), het redden 
van dieren en het verwijderen van vallende of loshangende voorwerpen op hoogte 
bestaan geen cijfers.  

SOP 
Er werd een standaard operatie procedure ontwikkeld voor de inzet van het Risc-
team. (zie bijlage …..) 
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Aantal leden 

post aantal 

leden b
rev

et 

operator technician instructor 

Brugge 12 1 10 1 

Torhout 11 9   

Knokke-

Heist 

7 1 6 0 

TOTAAL 30 11 16 1 
 

De stuurgroep stelt voor om geen bijkomende leden te werven voor het zonale 
Risc-team. 
De huidige bezetting laat toe om zonaal snel een interventieteam samen te 
stellen.  

 
Het opleidingsniveau van alle leden dient minimaal Technician te zijn.  
Er dienen nog 11 personen de opleiding te volgen. 

 
Gezien de HVZ1 sinds kort over een eigen instructeur (Dieter Bonte) beschikt kan 
de opleiding tot Technician intern worden georganiseerd. Dit zal echter pas 
mogelijk zijn vanaf 2017 wegens de grote werkdruk die het inhaalmaneuver met 
zich zal meebrengen. 
 
De behaalde brevetten dienen 5-jaarlijks herzien te worden. De verplichte 

evaluatie kan eveneens onder supervisie van de instructeur gebeuren. 
Om de werklast voor de instructeur te beperken binnen de post Brugge start in 
2016 een kandidaat instructeur uit de post Torhout met zijn opleiding. 

Eigen opleidingscentrum 
 
Door een eigen instructeur in huis te hebben zijn we in de mogelijkheid om 
permanente vorming en brevetopleidingen zelf te organiseren wat een aanzienlijke 
besparing oplevert. 
 

De post Brugge beschikt over opleidingsinfrastructuur die ook ter beschikking kan 
gesteld worden aan de andere zones of de Wobra. 
 
Het oprichten van een eigen opleidingscentrum genereert ook kosten. Zo dient de 
infrastructuur in Brugge te worden aangepast en dienen de instructeurs jaarlijks 
een verplicht vormingstraject te doorlopen. 
 

De kosten voor een dergelijke opleidingscentrum uit te baten worden geschat op 
+/- 1500 € op jaarbasis, wat te verwaarlozen is in vergelijking met de reële kost 
van de brevetopleidingen wanneer deze extern worden gevolgd. 

Materieel 
Door de posten Brugge, Knokke-Heist en Torhout werden in het verleden de 
nodige inspanning gedaan om te voorzien in een volledige persoonlijke en 
collectieve bescherming alsook in voldoende materieel om een redding uit te 
voeren. 
 

 
Om de drie posten op het vlak van materieel op hetzelfde niveau  te krijgen werd 
voor 2015 voorzien in de aankoop van materieel voor een geraamd bedrag van 
7500 €. 
Het ingezet materieel heeft een houdbaarheidsdatum waardoor vervanging op 
termijn noodzakelijk is.  
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Planning van de nodige investeringen: zie logistiek beleidsplan 

 
Verder is het noodzakelijk om jaarlijks een budget te voorzien voor de aankoop 

van materieel in functie van nieuwe technieken en ontwikkelingen. 
Op basis van bovenstaande gegevens wordt het noodzakelijke jaarbudget voor 
materieel voor de zone vastgelegd op 15 000 €. 
Jaarlijks zal een prijsvraag bij verschillende leveranciers worden georganiseerd 

voor de aankoop of vervanging van het materieel.  

Inzetbaarheid 
 

Het KB van 10/11/12 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste 
adequate hulp voorziet bij reddingen op hoogte en diepte volgende inzet: 
CW (1/0/0), AP (0/1/5) en LW (0/0/2). 
Het Risc team zal dus steeds als aanvulling op bovenstaande middelen worden 
gealarmeerd. 
 

Het ontwerp van SOP vanuit het Federaal Kenniscentrum voorziet dat een inzet 
van een Risc team steeds dient te gebeuren met minimaal 5 teamleden. 
We dienen er dus naar te streven om bij een dringende interventie voor de 
redding van personen  steeds met 5 personen uit te rukken. 
 
 
De zonale alarmeringsterminal laat toe om op basis van de locatie van de 

interventie de snelste middelen ter plaatste te sturen. 
De leden worden op basis van hun standplaats en opkomsttijd gealarmeerd. Het 
collectief materieel wordt steeds geleverd door de post (Brugge, Knokke-Heist of 
Torhout) die het dichtst bij de plaats van interventie is gelegen. 
 
Momenteel wordt het Risc team enkel gealarmeerd in de posten waar het team 
actief is. Andere posten doen geen beroep op het team omdat de kennis over de 

mogelijkheid en de beschikbaarheid van het team beperkt is. Door koppeling van 
het Risc team aan de XML-code “redding hoogte/diepte” zal het Risc team sneller 

gealarmeerd – en efficiënter worden ingezet in de zone. 
 
In de toekomst kan een team uitgestuurd worden vanuit 1 post, of kan een 
gemengd team uitgestuurd worden, volgens de noodwendigheden van de 

interventie. Om bv 5 mensen uit te sturen zal toekomstgericht moeten beroep 
gedaan worden op gemengde teams want ook Brugge kan dit niet alleen 
opstarten. Een klimteam in Oostende zal toekomstgericht een meerwaarde zijn.  

Niet dringende opdrachten 
Voor niet dringende opdrachten gebeurt de alarmering per groep van 2 klimmers. 
In functie van noodzaak kunnen er meerdere teams van 2 klimmers gevormd 
worden. 
 
De zonale alarmeringsterminal zal een overzicht kunnen geven van de beschikbare 

klimmers in de zone. Deze kunnen via pager of gsm individueel gealarmeerd 
worden. 

Werking 
De Risc teams moeten samenwerken met de post van de interventieplaats en op 
hun bijstand kunnen rekenen. Overleg tussen de interventieofficier en de 
teamleider zal vereist zijn en samen moet de interventie praktisch aangepakt 
worden. 
Het Risc team opereert onder toezicht van de officier van wacht. De leiding van 
het Risc team wordt waargenomen door de teamleader. 
De teamleader wordt gekozen op basis van zijn competenties en niet op basis van 

de graad binnen de brandweer. 
Zodra het team volledig is worden de taken verdeeld en wordt de teamleader 
aangeduid. 
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In afwachting van een voltallig team kunnen door de eerste leden ter plaatste al 

volgende acties worden genomen: 
- beveiliging 

- stabilisatie 
- brengen van redder tot bij slachtoffer 
 

Oefenen 
Het jaarlijks oefencontingent wordt vastgelegd op minimaal 40u, maximaal 60u. 
5-jaarlijks gebeurt een evaluatie door externe instructeurs. 
Er wordt een opleidingskalender samengesteld conform richtlijnen van de dienst 

VTO. Deze kalender wordt per post afgewerkt. De leden kunnen deelnemen aan 
oefenmomenten in andere posten. 
Jaarlijks worden 2 oefendagen georganiseerd waar de leden van de 3 posten 
samenwerken. 

Verloning 
Uniform voor alle leden van de teams. 

Actiepunten 2016 
 
1. De uitrusting van de 3 posten uniformiseren door aankoop van extra 

materieel. 
2. Haalbaarheid onderzoeken van een team in Oostende. 

2. Opmaken van een zonale oefenkalender met bijhorende oefenkaarten. 
3. Integreren van het Risc team in de zonale alarmeringsterminal. 
4. Opmaak van risicoanalyse in overleg met zonale preventie adviseur. 
5. Uitwerken van een communicatieschema en voorzien van de noodzakelijke 

communicatiemiddelen voor het team. 

6. Opmaak zonale SOP  
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Zonaal beleidsplan Operationele NOODPLANNING 

(onderdeel directie Operaties) 

Inleiding 

In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor de 
dispatching beschreven in de punten: 
 16. Noodplanning 

- Deelname aan de veiligheidscellen van de verschillende gemeenten van 
de zone alsook van de provincie 

- Deelname aan de uitwerking van de nood- en interventieplannen 
(algemene en bijzondere, Seveso, ...) Uitwerking van het monodisciplinair 
interventieplan van de zone  
- Beheer van grote evenementen 
- Organisatie en evaluatie van de monodisciplinaire oefeningen en 
multidisciplinaire oefeningen  
- Ontwikkeling van de interventieprocedures voor de specifieke risico's 

- Adviseurs gevaarlijke producten 

- ... 
 
De operationele noodplanning moet in de toekomst over de posten heen en in 
harmonie met het beschikbare personeel, tools, materialen en procedures 
uitgewerkt worden tot een geheel.  

Dit geheel zorgt ervoor dat de burger op een efficiënte, vlotte en betaalbare 
manier met de beste zorg en overal gelijk zal bediend worden. 
 
De zonale operationele noodplanning gaat samen met de vele beslissingen die 
genomen zijn en vooral nog moeten genomen worden binnen de HVZ 1 W VL rond 
procedures, personeelsbezetting, invulling wachtdiensten, aankoop materieel, ICT, 
enz. … . 

 
Operationele noodplanning is het verlengstuk van de operationele werking en 
moet feilloos kunnen overgaan naar de gemeentelijke en/of provinciale 
noodplanning. 

 
De beslissingen die in de toekomst genomen worden moeten een duidelijke lange 
termijn visie met zich meedragen. 

 

Het Zonaal Monodisciplinair interventieplan 

Dit plan heeft als doel om: 
•   te zorgen voor de opdrachten, de leiding en de coördinatie van de 
intervenanten van de discipline, zonder dat ze noodzakelijkerwijs moeten wachten 
tot de CP-Ops en het coördinatiecomité ontplooid zijn. 
 
•   een operationele reactie mogelijk te maken, die voorbereid, gestructureerd en 
snel is, met een zo groot mogelijke kwaliteit en continuïteit. 

 
•   de directeur van de discipline in staat te stellen zijn capaciteit te verhogen, 

wanneer zijn eigen middelen (in personeel en materieel) onvoldoende blijken om 
de noodsituatie te beheren. 
 
•    samen te werken met de andere disciplines. 

Opsomming van werkpunten om tot een performante operationele 

werking en noodplanning te komen (niet limitatief): 

 
1. Zonale dispatch: Eén van de pijlers waarop de operationele 

noodplanning zeker zal steunen is de uitbouw van een gedegen zonale 

dispatch.  

Als we binnenkort een zonale dispatch uitbouwen moet dit zeker 

gebaseerd zijn op een lange termijn visie.  
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Met vooruitstrevende technologie gedragen door de performantste ICT 

systemen van dit ogenblik, die doen wat WIJ van hen verwachten en niet 

omgekeerd. 

 
2. Beschikbaarheidsmodule: Uitwerken op niveau van personeel en 

materieel gekoppeld aan de uitruk minimale middelen en aan de door ons 

vooropgestelde procedures die verder gaan dan de minimale middelen, 

denk maar aan de procedures IGS, klimmers, duikers, GWT, TWT. 

 
3. ICT: Verdere uitbouw van het Tradimex/In Map systeem voor 

interventieplannen en actiekaarten gekoppeld aan een veel performanter 

GIS platform dan deze die we vandaag kennen.  

Op voertuigniveau (niet enkel CW maar ook alle MFA’s)  de verdere 

uitbouw en koppelingen realiseren tussen XML, navigatie, Gis met actieve 

perimeterinstellingen, SOP’s,  actiekaarten en interventieplannen. M.a.w. 

een eerste leider ter plaatse moet onmiddellijk over al deze gegevens 

kunnen beschikken.  

Hiervoor worden momenteel 4 commandowagens uitgerust met de nodige 

apparatuur en software. Op korte termijn is het ook de bedoeling om onze 

autopompen met een aangepaste laptop uit te rusten zodat ook daar bij 

het aanrijden de correcte gegevens kunnen gelezen worden. Dit is heel 

belangrijk.  

Deze gegevens moeten zowel ter beschikking worden gesteld van de 

wachtofficier als de onderofficier op de interventie teneinde de interventie 

op een pragmatische en veilige manier aan te pakken. 

 
 

4. Cluster wachtofficieren: OFF1 en OFF2 zorgen ervoor dat de volledige 

zone gecoverd wordt door de verschillende clusters. Tijdens een 

noodplanningsfase worden ze dan ook ingeschakeld als Dir BW. 

 

5. Cluster Dir CP Ops: OFF3 en OFF4 (uitgezonderd de ZC)  zorgen om 

beurten voor de covering van de volledige zone als er nood is aan de 

opschaling tot  een CP-Ops. En indien de  wachtofficieren (OFF1 en OFF2) 

geconfronteerd worden met de nood aan een derde of vierde wachtofficier 

kan hij daarvoor ook ingezet worden.  

 
6. Uitbouw CP Ops voertuig/container: Een CP-Ops voertuig/container is 

een multidisciplinair gegeven. 

Ter overweging: 

-kan/moet dit financieel enkel door discipline 1 moet gedragen worden. 

Vermits MUG- en politiezones geografisch niet overeenstemmen met de 

brandweerzones wordt dit echter een moeilijke oefening.  

-Momenteel is er een sober ingerichte container beschikbaar bij de Grote 

Wacht Civiele Bescherming in Jabbeke, maar er zijn plannen om deze post 

op te doeken of te laten afslanken.  

-Ook het niet altijd beschikbaar zijn van hun personeel en materiaal, moet 

een aanzet zijn om te overwegen om zelf een ingericht CP-Ops 

infrastructuur aan te kopen.  

-Personeel moet opgeleid zijn om de CP-Ops container te installeren en te 

bedienen. 

 

In 2016 zal de haalbaarheid bekeken worden om eventueel via externe 

(federaal – SEVESO) financiële middelen, eventueel gezamenlijk met de 3 

andere zones, over te gaan tot de aankoop van dergelijke 

container/voertuig. 

 
7. Provinciaal noodplanningsplatform: Momenteel en tot eind 2016 werkt 

de Provincie met OSR als digitaal platform. Een aantal gemeentebesturen 
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en brandweerposten binnen de zone hebben een licentie op OSR. Nu nog 

investeren in licenties voor posten en gemeentebesturen lijkt weinig 

zinvol. Vanaf 2017 en na de gunning gaat de Provincie West-Vlaanderen  

hoogstwaarschijnlijk in zee met een ander software platform. 

 
 

8. Specialismes: 

 
a. RISC-teams:  

Opleiding, training en materieel wordt binnen de RISK-teams op 

elkaar afgestemd. Er gebeurt tevens een aftoetsing om op termijn 

ook in Oostende een uitgebouwd team te hebben, naast van de 

posten Brugge, Torhout. De post Brugge (met Kpt Jeroen Bonte 

als verantwoordelijke en Dieter Bonte als instructeur) is trekker 

van deze discipline.  

 
b. MIRG Team 

Samen met de diensten van de gouverneur en met zones uit 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Nederland en Frankrijk wordt een 
MIRG-team klaar gestoomd om tussen te komen, binnen de 
territoriale wateren, bij branden op boten. 

 
c. Gaspak Team:   

In de posten Brugge en Oostende werden vorig jaar gaspakteams 

opgeleid. Procedures zijn in ontwikkeling voor de inzet, eventueel 

gezamenlijk of in samenwerking met andere zones bij incidenten 

met gevaarlijke stoffen. 

 
d. GWT:  

Na de SOP “tankwagentransport” wordt gewerkt aan een SOP 

“grootwatertransport”. Na een roadshow zal het nodige personeel 

opgeleid worden. Eén van denkpistes is het strategisch beter 

positioneren van één van de twee sets die momenteel in Knokke-

Heist staan. Ook de post Brugge beschikt over dergelijke 

installatie. 

 
 
Heel wat zaken Noodplanning zijn gelinkt aan andere directies en ook binnen de 
directie Operaties zijn er onvermijdelijk linken met andere nevenafdelingen. 

Besluit: 
Het zonaal monodisciplinair brandweerinterventieplan discipline 1 (BIP) van de 
Hulpverleningszone 1 W-VL moet dringend opgemaakt worden. Een provinciale 
werkgroep zou best een uniform documenten opmaken. Het zonale BIP zal in de 
eerst komende jaren enorm levend zijn. De aanzet zal gebeuren in 2016, de 

afwerking in 2017. In de zone FLUVIA is een initiatief in die richting. 

 
Eén van onze eerste TO DO’s is echter de implementatie van een zonale 
meldkamer die de backbone moet worden voor de operationele werking en 
operationele noodplanning. 
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Planning 2016 

 

Het zonaal monodisciplinair brandweerinterventieplan discipline 1 (BIP) van de 

Hulpverleningszone 1 W-VL moet dringend opgemaakt worden. Een provinciale 
werkgroep zou best een uniform documenten opmaken.  
De aanzet zal gebeuren in 2016, de afwerking in 2017. In de zone FLUVIA is een 
initiatief in die richting. 
Implementatie van de zonale meldkamer die de backbone moet worden voor de 
operationele werking van de noodplanning. 

Voorbereiding en begeleiden rampoefeningen en SEVESO-oefeningen 
Overleg met verschillende actoren, zoals Provincie, Kenniscentrum… 
Clustervorming voor CP-OPS  
Aanzet CP-OPS-voertuig of CPOPS-container: interzonale aftoetsing. 
Begeleiden specialismes (RISC-MIRG-IGS-GWT…)  
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Zonaal beleidsplan I.G.S. –Incidenten Gevaarlijke 

Stoffen (onderdeel directie Operaties) 

Inleiding 

In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor de 
dispatching beschreven in de punten: 

 10. Beheer van de gespecialiseerde teams 
- GRIMP 
- Kynologenteams 
- Chemische cel 
- ... 

 

16. Noodplanning 
- Deelname aan de veiligheidscellen van de verschillende gemeenten van de 
zone alsook van de provincie 
- Deelname aan de uitwerking van de nood- en interventieplannen 
(algemene en bijzondere, Seveso, ...) Uitwerking van het monodisciplinair 
interventieplan van de zone  
- Beheer van grote evenementen 
- Organisatie en evaluatie van de monodisciplinaire oefeningen en 
multidisciplinaire oefeningen  
- Ontwikkeling van de interventieprocedures voor de specifieke risico's 
- Adviseurs gevaarlijke producten 
- ... 

 
Er is een duidelijke noodzaak om elke post van onze zone op een uniforme wijze 

op te leiden inzake IGS en te voorzien in adequate middelen. We mogen ons ook 
niet beperken tot “onze” zone, we moeten durven verder gaan kijken, in de 
andere zones van de provincie, in de naastliggende provincies, buurlanden, waar 
we geconfronteerd worden met verschillende visies. 
Zoals bvb : 
- ‘Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen door de brandweer – Meerjarenvisie - 

Meerjarenplan’. 

- ‘Gaspakinzet door de Brandweer Zin of Onzin’. 
-  Gaspakkenteams sterk af bouwen en te steunen op de chemische industrie 
mocht gaspak inzet nodig zijn. 
- …. 
Wij denken niet dat het in onze zone zo’n vaart zal lopen. 
Maar afhankelijk van de beslissing die er genomen wordt tot waar en hoe ver we 

gaan in IGS, kunnen we nu reeds stellen dat: 
- we aangepast materiaal zullen moeten  aanschaffen en investeren in adequate 
opleidingen 
- opruimingswerken en herstellingen aan technische installaties niet tot het 
brandweerwerk behoren 
- de gaspak teams op heden voldoende uitgerust zijn 

- dat we onze interventies IGS beperken tot bron- en effectbestrijding, opruiming 

en decontaminatie. 
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Volgens een Nederlands naslagwerk kunnen 3 niveaus bepaald worden waaraan 

telkens een interventie  en interventiemiddelen gekoppeld kunnen worden. 

 

                                       

We gaan hier verder de in Nederland gebruikte termen Standaard, Standaard 

afwijking en Afwijking niet verder gebruiken, maar veranderen naar Klein, 

Middelgroot en Groot incident. 

Concreet voor de brandweer betekent dit :   

- Wat zijn de taken van de brandweer op gebied van IGS?  

1. Moet de brandweer alle taken op gebied van bron- en effectbestrijding 

zelf uitvoeren?  

2. Is de brandweer verantwoordelijk voor het waarschuwen van de 

bevolking, alle ontsmettingstaken en opruim werkzaamheden? 

- Hoe voert de brandweer de taken op gebied van IGS uit (posten, PBM’s, 

SOP’s)? 

 

Hierbij moeten we een aantal uitgangspunten opstellen in verband met : 

- Taken in het bron- en effectgebied 

- Persoonlijke bescherming 

- Verkenning en waarschuwen bevolking 

- Ontsmetting 

 

Hoe ver gaat de brandweer hierin : 

Voorbeeld : gaspakken vergen enorm veel expertise, niet alleen voor de 

interventie maar vooral aan Knowhow, kennis en wetenschap. Kan bvb een 

splashpak voor onze beoogde interventies een alternatief zijn? 

Gaspakken zijn zeer intensief naar training en oefening. 

 

Wat onze taken zijn  i.v.m. bronbestrijding en wat onze taken zijn i.v.m. aanpak 

effectgebied bekijken we later. 

         

 Interventie en bronbestrijding 

   A1.  Doelstelling 

- We gaan ervan uit dat elke post autonoom een basis incident IGS kan aanpakken 

en starten. Hiervoor wordt een basispakket samengesteld en voorzien in elke 

autopomp eerste uitruk. Verder in deze tekst vindt u de lijst van het basispakket, 

zoals gebruikt bij brandweer Antwerpen en Gent. 

- Indien het een middelgroot of een groot incident betreft, of een incident waar de 

post ter plaatse niet aan kan of vreest voor escalatie, kan beroep gedaan worden 

op de 2, zoals wij ze noemen, IGS eenheden (Oostende en Brugge) 

Af
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- We zijn van mening dat de bestaande uitgeruste posten (Oostende en Brugge) 

als IGS eenheden voor de zone kunnen opereren. Deze IGS eenheden kunnen 

bijstand leveren aan elke post bij een incident van het type middelgroot. 

 

  A2. Aanpak interventies 

We gaan ervan uit dat we 3 types interventies hebben: 

- Basis uitruk op niveau van de post 

- Middelgroot op niveau van de zone 

- Groot op interzonaal/nationaal niveau 

 

Over Groot gaan we het hier niet verder over hebben. Dit overstijgt de zonale 

aanpak en moeten afspraken gemaakt worden op Federaal niveau. Hierbij moet 

gedacht worden aan een grootschalig industrieel incident, terroristische aanslag of 

een ernstig nucleair incident. Dit type interventie gaat over de zone grenzen en 

kunnen we niet autonoom aanpakken. 

 

A.2.1 Basisuitruk op niveau van de post: 

A.2.1.1 de interventie zelf: 

De post rukt uit samen met de OVD.  

De OVD kan de AGS oproepen of kan aan de AGS advies vragen. 

Opschaling : 

Voor extra materiaal en manschappen wordt een tweede post met de autopomp 

met basis IGS materiaal eveneens ter plaatse gestuurd.  

A.2.1.2.Wat zijn de taken: 
Elke post moet in staat zijn om: 

1. Een verkenning uit te voeren, een gevarenzone afbakenen en 

een duidelijke grens kunnen vormen tussen besmet en niet 

besmet gebied 

2. Een grijpredding uitvoeren indien mogelijk en enkel in veilige 

omgeving. Dit wil zeggen niet in een explosiegebied ( > 30% 

LEL) en ook niet wanneer het  slachtoffer in het gevaarlijk 

product ligt.  

3. Een basisdeco van ingezet personeel en materieel kunnen 

uitvoeren 

4. Kunnen werken met het materiaal IGS voorzien in de 

commandowagen 

 

Om de verkenning en grijpredding te kunnen uitvoeren moeten de nodige 

persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor worden 

chemiepakken, -handschoenen en –laarzen voorzien. Na de interventie moet het 

mogelijk zijn om een basis decontaminatie te kunnen uitvoeren. 

De autopomp moet uitgerust worden met een meettoestel. Dit meettoestel wordt 

gebruikt ter bescherming van de manschappen tijdens de interventie. Hiervoor 

moet het meettoestel tenminste het explosiegevaar, de concentratie aan zuurstof 

en koolstofmonoxide in de lucht kunnen meten. Twee andere vaak voorkomende 

gassen zijn waterstofsulfide (Proviron te Oostende, mestgassen, riolen) en 

ammoniak (koelinstallaties). 

In de commandowagen zullen meetbuisjes voorzien worden, alsook nog andere 

meettoestellen. Elke brandweerman moet hiermee kunnen werken. De 

interpretatie van de meetwaarden ligt bij de onderofficier en de officier. Een lijst 

van IGS materiaal dewelke we willen voorzien in de commandowagen, volgt 

verder. 
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A.2.1.3 Nazorg : 

De chemiepakken zijn van het type wegwerp. Deze worden verzameld en in de 

gepaste recipiënten gestopt en afgevoerd. Een reserve zal aangelegd worden en 

tijdig aangevuld. Deze reserve kan geplaatst worden in één van de twee IGS 

eenheden.  

De gebruikte persluchtapparatuur wordt ter plaatse zoveel als mogelijk ontsmet. 

De gebruikte en gereinigde toestellen worden aan bevoegd personeel van de 

werkgroep adembescherming bezorgd voor een volledig nazicht. 

Monitoring van het ingezet personeel wordt uitgevoerd. De nodige administratieve 

zaken moeten ingevuld worden met het oog op de opvolging van eventueel 

besmetting. 

 

A.2.2.Middelgroot incident  

A.2.2.1  De interventie zelf : 

Van zodra de post de situatie niet meester kan, of het betreft van bij de oproep 

een zwaar incident of een incident met een product met zeer gevaarlijke risico’s of 

enorme brandbaarheid, moet de uitruk bestaan uit de post met de OVD, 

onmiddellijk ook wordt de AGS opgeroepen en komt de dichtstbij gelegen IGS 

eenheid ter plaatse. De oproep kan dus gebeuren door de OVD ter plaatse of 

direct op vraag van het HC 112. 

De post rukt eveneens uit en kan vooraleer de IGS eenheid ter plaatse is reeds 

een opstelveld klaarleggen, een tent opzetten, watervoorziening klaarleggen voor 

decontaminatie douche. Alzo verliest de IGS eenheid minder tijd. 

Indien nodig kan beroep gedaan worden op de Civiele Bescherming met hun IGS 

materiaal. 

 

A.2.2.2 De taken van de IGS eenheden: 

De IGS eenheden moeten onafhankelijk of met de hulp van de aanwezige post het 

volgend tenminste moeten kunnen uitvoeren: 

1. Een gaspak/splashpak inzet  

2. Decontaminatie van slachtoffers en van het personeel 

3. Bron- en effectbeperking 

4. Leveren logistiek aan de post(en) 

Uit te voeren taken voor bron- en effectbestrijding:  

Een bron- en effectbestrijding gebeurt samen met de post ter plaatse . Er wordt 

verondersteld dat de basis uitruk reeds de basis taken heeft uitgevoerd. 

Van de IGS eenheid (Brugge en/of Oostende) wordt verwacht dat ze de volgende 

acties kunnen ondernemen, al dan niet in gaspak: 

- eenvoudige manipulatie installatie (zoals dichtdraaien kraan)  

- neerslaan dampen  

- verdunnen product  

- afdekken plas ( met schuim)  

- absorberen met bv. korrels  

- deco personeel, slachtoffer(s), materieel 
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A. 2.2.3  Nazorg: 

Ter plaatse worden de gebruikte gas- en andere pakken en alle andere gebruikte 

materialen ontsmet met de aanwezige ontsmettingsmaterialen. 

De gebruikte persluchtapparatuur wordt, zoals bij een basis uitruk, ter plaatse 

zoveel als mogelijk ontsmet. De gebruikte en gereinigde toestellen worden aan 

bevoegd personeel van de werkgroep adembescherming bezorgd voor een volledig 

nazicht. 

Monitoring van het ingezet personeel wordt uitgevoerd. De nodige administratieve 

zaken moeten ingevuld worden met het oog op de opvolging van eventueel 

besmetting. 

A.2.3  Groot incident                                                                                        

Een groot incident is zone overstijgend. Hiervoor zal er beroep moeten gedaan 

worden op andere zones binnen of buiten de provinciegrenzen, eventueel op de 

buurlanden.  

 

A.3. Wat hebben we nodig ? 

A.3.1 Klein incident 

 

Per post moet minimaal 1 autopomp uitgerust zijn met de basisuitrusting IGS 

materiaal. Met dit materiaal moet een incident gevaarlijke stoffen van kleine aard 

aangepakt kunnen worden. 

Iedere nieuwe autopomp moet uitgerust worden met standaard IGS materiaal en 

uitrusting, alsook decontaminatie materiaal en registratie formulieren.  

Het basis materiaal voor elke post komt verder gedetailleerd besproken. 

 

A.3.2 Middelgroot incident 

Het is dus ook vanzelfsprekend dat de beide IGS eenheden volledig op dezelfde 

manier zijn uitgerust alsook te beschikken over hetzelfde materiaal. 

Ons streefdoel is beide IGS eenheden uniform uit te rusten. Aan de hand van 

risico’s in de zone moeten we besluiten welk materiaal we voorzien in de IGS 

eenheden. 

Wat betreft de meetapparatuur stellen we hetzelfde voor als in de CW, maar met 

een uitgebreider set meetbuisjes en CMS. Alle meetapparatuur moeten dezelfde 

De IGS-eenheid moet beschikken over voldoende meetapparatuur om twee 

meetploegen te kunnen bevoorraden.  

Om de taken te kunnen uitvoeren beschikt elke IGS-eenheid over minimaal de 

volgende zaken: 

 Gasdetectie zoals in de autopomp 

 PID 

 pH-papier 

 Meetbuisjes (DCMR + uitgebreid) 

 CMS 

 

Volgende naslagwerken worden voorzien: 

 BIG-boek 

 Laptop met BIG-Kaleidos 

 Chemiekaartenboek 
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Voor de nazorg van de gas- en splashpakken zal een budget voorzien moeten 

worden voor de aankoop van een test- en onderhoudsbank of zal bij de leverancier 

van de gas- en splash pakken een onderhoudscontract opgemaakt moeten 

worden.  

A.3.3 groot incident 

Gezien dit type incident zone overschrijdend is, zal met de omliggende zones 

afspraken gemaakt  moeten worden. Het is de bedoeling dat ons materiaal zoveel 

als mogelijk hetzelfde is als het materiaal van onze omliggende zones. 

A. 4. Opleiding 

A.4.1 Algemeen  

We zien de opleiding op 2 niveaus: 

1.  Niveau basiskader: weten wat er voorhanden is inzake IGS 

materiaal in de autopomp, ermee kunnen werken, op een correcte 

manier een chemiepak kunnen aantrekken, toestellen kunnen aan- 

en uitzetten, meten met meetbuisjes, waarden correct aflezen, 

basis deco kunnen uitvoeren, grijpredding, verkenning, meetplan. 

2. Niveau middenkader: idem als basiskader + interpretatie 

meetwaarden, kunnen werken met naslagwerken, weten wat de 

fysische en chemische eigenschappen van een stof betekenen, 

opleiding SAH GVST volgen aan het WOBRA 

 

De opleidingen voor beide niveaus kunnen in de zone zelf worden georganiseerd. 

De werkgroep IGS maakt scenario’s op, kiezen welke oefenkaarten gebruikt 

moeten worden, zorgt voor het nodige materiaal (oefenbuisjes, explo trainer, …) 

en  de werkgroep VTO zorgt voor de opleiding zelf. 

De onderofficieren en officieren volgen de opleiding SAH Gevaarlijke Stoffen aan 

het WOBRA. 

De opleidingen moeten gevolgd worden door iedereen.  

A.4.2 opleiding specifiek type incident : 

A.4.2.1. klein incident 
Een aangepaste opleiding om deze taken veilig te kunnen uitvoeren, zal gegeven  

worden in samenwerking met de werkgroep VTO. 

In elke post moeten een aantal brandweer lui opgeleid worden om mee te 

functioneren in het meetplan. Ook hiervoor moet een aangepaste opleiding 

voorzien worden. 

Op vrijwillige basis kan een doorgedreven opleiding gevolgd worden inzake het 

materiaal voorzien in de IGS eenheden. Het zou de bedoeling zijn dat deze 

mensen de gaspakdragers kunnen assisteren en decontamineren. 

A.4.2.2  middelgroot incident 

Op heden zijn er ongeveer 180 brandweermensen (posten Oostende en Brugge) 

die de opleiding gaspakdrager aan de WOBRA hebben gevolgd of zullen volgen. 

Het is ook wenselijk dat beide posten geregeld samen oefenen en de bijscholingen 

volgen. De beide IGS eenheden moeten dezelfde opleiding krijgen. 

Alle posten moeten vertrouwd raken met de IGS eenheden. Het is de bedoeling 

dat de posten de IGS eenheden kunnen assisteren. Bij gaspakinterventie moeten 

ze de gaspakdragers kunnen decontamineren. Om een goed inzicht hierin te 

krijgen en de decontaminatie correct uit te voeren,  moeten een aantal 

brandweerlieden uit alle posten een opleiding hieromtrent volgen. Dit zouden we 

beperken tot de aan- en uitkleedprocedure en opleiding decontaminatie. Deze 

opleidingen kunnen binnen de zone georganiseerd worden.  
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De IGS eenheden worden niet enkel gevraagd voor gaspakken. Het is ook 

mogelijk beroep te doen op de IGS eenheden louter voor logistieke ondersteuning. 

 

A.4.3 groot incident 

Gezien we bij dit type incident over de zone grenzen heen zullen interveniëren, zal 

ook met de ons omliggende zones afspraken gemaakt en samen geoefend moeten 

worden zodat we  op eenzelfde of toch tenminste zoveel mogelijk gelijkaardig 

werken.  

B.   Effectbestrijding en milieuzorg 

B1.  Waar willen naar toe? 

Voor het type klein incident zal dit uiteraard van geringe aard zijn, voor 

middelgroot en groot incident zal dit, afhankelijk van soort incident, uitgebreid 

zijn. Hierbij denken we aan het meetplan. 

 B.1.1 Klein incident 

Bij een klein incident zal er enkel lokaal moeten gekeken worden of de site 

volledig veilig is. Bij elk incident moet de stedelijke milieudienst op de hoogte 

gebracht worden. 

B.1.2 Middelgroot incident  

Om de basis uitruk (in mindere mate), de middelgrote uitruk en zeker de grote 

incidenten te ondersteunen, moeten we meetploegen organiseren (meetploegen + 

meetplanleider). Deze bestaat nog niet in onze zone en moet dus nog volledig 

georganiseerd worden. We hebben reeds contacten gelegd met zone Westhoek en 

zone Fluvia om hier uniform aan te werken. 

B.1.2.1 Taken: 

De meetploegen zullen in de acute fase en een deel nadat het incident is 

gestabiliseerd nodig blijven om waar te nemen en te meten. Dit proces wordt 

geoptimaliseerd door: 

- Basis inzet meetploegen ter plaatse die ook een deel in het dicht bij de 

bron gelegen effectgebied kunnen opereren 

- De meetploegen moeten goed uitgerust worden voor hun taak om het 

beeld in het effectgebied sneller geverifieerd te hebben. 

- De meetploegen moeten uitgerust worden om monsters van lucht, bodem 

en water te laten nemen om in de herstelfase als beleid optimaal naar de 

bevolking toe te kunnen communiceren over de gelopen en nog te 

ondervinden risico’s. 

- Bij verkenning in bijzondere omstandigheden kun je gebruik maken van 

diverse externe bedrijven en de kennis van de AGS. 

 

Gezien we nog niet weten welk systeem er gebruikt zal worden, kan dit hier nu 

nog niet verder  besproken worden. 

B.1.2.2 Materiaal: 

Er moet ook nagedacht worden over het transport van de meetploegen. In de 

zone zullen voldoende lichte vrachtwagens en personeelswagens voorhanden 

moeten zijn. Elke post moet een dergelijk voertuig ter beschikking hebben. Dit 

laat niet uit dat deze voertuigen voor andere doeleinden en interventies kunnen 

gebruikt worden. 
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De te gebruiken meettoestellen en PBM’s  worden ter plaatse van de interventie 

voorzien door de commandowagen en de IGS-eenheid. 

De meetwagen  van de civiele bescherming kan eveneens ter ondersteuning van 

de meetploegen ingezet worden en om extra meetapparatuur te leveren. 

B.1.2.3 Opleiding: 

De opleiding meetplan moet gradueel opgevat worden: 

- Voor de brandwachten verwachten we dat zij kunnen werken met de 

meettoestellen en dat zij stalen van lucht, water en bodem kunnen 

nemen. 

- De onderofficieren begeleiden de brandwachten en sturen de metingen bij. 

- De officieren van elke post worden opgeleid tot “flankofficieren”, met 

specifieke taak coördineren van de meetploegen. 

- De officieren van de IGS eenheden worden de meetplanleider en zijn 

tevens de assistent van de AGS’er. Zij geven de interventie structuur en 

nemen de besluiten in samenspraak met de AGS’er. 

Concreet betekent dit dat in de opleiding thema’s zoals milieu, milieu 

effecten (giftigheid, milieu gevaarlijke goederen), de typische 

richtwaarden (VRW, AGW, LBW) en karakteristieke cijferwaarden (BOD, 

Kow, …) moeten opgenomen worden. 

 

C.           Actiepunten 

Aan de hand van de inventarisatie van materiaal IGS in alle posten kunnen we 

stellen dat we verre van uniform zijn. Het materiaal zit verspreid van autopomp, 

over materiaalwagen tot magazijn. Dat varieert van een explosiemeter 

C.1  Wat willen we in elke post: 

Om elke post dezelfde mogelijkheden te geven, stellen wij voor om tenminste één 

autopomp per post uit te rusten met een basis uitrusting IGS. Iedere nieuwe MFAP 

wordt voorzien van de basisuitrusting IGS. 

1. Om de verkenning en grijpredding te kunnen uitvoeren moeten de nodige 

persoonlijke beschermingsmiddelen worden voorzien. Hiervoor worden 

chemiepakken, -handschoenen en –laarzen voorzien. Na de interventie 

moet het mogelijk zijn om een basis deco te kunnen uitvoeren. 

2. De autopomp moet uitgerust worden met een meettoestel. Dit meettoestel 

wordt gebruikt ter bescherming van de manschappen tijdens de 

interventie. Hiervoor moet het meettoestel tenminste het explosiegevaar 

en de concentratie aan zuurstof en koolstofmonoxide in de lucht kunnen 

meten.  

3. Twee andere vaak voorkomende gassen zijn waterstofsulfide (Proviron te 

Oostende, mestgassen, riolen) en ammoniak (koelinstallaties). We moeten 

ons afvragen of we onze meettoestellen uitbreiden met deze gassen. 

4. Om materiaal en personeel bij een basis uitruk te decontamineren moet er 

basis decontaminatie middelen in de autopomp aanwezig zijn.  

In de standaard uitruk dient eveneens de OVD ter plaatse te gaan. In de CW 

voorzien wij een meettoestel zoals voorin in de autopomp, meetbuisjes (conform 

DCMR), PID meter (tenzij PID cel in meettoestel AP), CMS en pH-papier. Dit 

materiaal staat eveneens ter beschikking voor de meetploegen.  

  



 

 

Beleidsplan Operaties en VTO 2016 Pagina 36 
Versie 1.0                                                                                             15.03.2016 
 

Uitrusting niveau autopomp: 

 6 paar handschoenen neopreen Emperor Marigold 

 6 paar onderhandschoenen polethyleen film Silvershield North 

 4 chemiepakken Tychem F 

 4 stofdichte pakken Tyvek classic 

 4 spinmaskers 

 6 P3-maskers 

 6 paar chemielaarzen Hazmax 

 Zuurbestendige doeken 

 2 rollen kleefband ducktape 

 1 schaar 

 1 fles detergent (huidvriendelijk) 

 1 handdoek 

 1 rol vuilzakken 

 1 handborstel 

 Zeil om op te werken 

 Multigasdetectie 

 pH-papier 

 BIG-boek 

Uitrusting niveau commandowagen: 

 Multigasdetectie 

 pH-papier 

 Meetbuisjes (DCMR) 

 CMS 

 BIG-boek 

 Laptop met BIG-Kaleidos 

 Chemiekaartenboek 

Uitrusting niveau IGS eenheid 

De IGS eenheden zijn uitgerust met gaspakken, splash pakken, uitgebreide 

meetapparatuur, materiaal om lekken te dichten, uitgebreide decontaminatie tent, 

…  Ook hier volgt verder een uitgebreide lijst. Wij zijn ervan overtuigd dat de 

beide IGS eenheden voldoende uitgerust zijn voor het uitvoeren van deze taken. 

 C.2 Verdeling van de minimum behoeften 

De posten die nu in het bezit zijn van Splashpakken en ander IGS materiaal 

anders dan de basisuitrusting, kunnen die behouden en inzetten in geval van 

incident. Eens de basis uitrusting in de autopomp voorzien is, worden deze pakken 

en ander materiaal verzameld en verdeeld over de 2 IGS eenheden.  

C.3 Wat hebben we tekort? 

C.3.1 Streefdatum en overgangsmaatregelen 

Gelet op de komst van de zonale dispatching, moet iedere uitgestuurde autopomp 

een basis uitruk voor brand, THV en IGS onafhankelijk kunnen uitvoeren, zal het 

aanschaffen van de basisuitrusting snel moeten worden gerealiseerd.  

Iedere post moet tegen eind 2016 tenminste één autopomp hebben, uitgerust met 

het basismateriaal IGS. Tot dan voorziet elke post met het nu aanwezige materiaal 

voor een uitrusting in de autopomp zo analoog mogelijk als de basisuitrusting IGS, 

desnoods in een ander interventie voertuig. Dit zal post per post in detail bekeken 

worden 
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C.3.2 Wat te bestellen & kosten 

Basis uitrusting per autopomp 

  
Kostprijs in 

euro 

Aantal Totaal in 
euro per AP 

Chemiepakken Tychem F 27,21 4 108,84 

Chemiehandschoenen Silver Shield North 4,42 6 26,52 

Chemiehandschoenen Marigold Emperor 
ME105 

15,22 6 91,32 

Overall tyvek classic xpert 6,79 4 27,16 

Chemie laarzen WORKMASTER HAZMAX S5 

SRA HRO FPA 
145,6 6 873,6 

Big boek 350 1 350 

 
  Totaal 1477,44 

De grootste kost hier zijn de chemielaarzen, deze zijn echter herbruikbaar. De 

chemiepakken en overals daarentegen zijn wegwerp. De handschoenen zijn 

mogelijks herbruikbaar, maar dit is afhankelijk van de vervuiling. De P3-

maskers worden verondersteld reeds in de autopompen te zitten. Gezien de 

geringe kost van het deco materiaal wordt geschat dat deze niet meer kosten 

dan 50 euro per autopomp. Vaak zal een deel van dit materiaal reeds aanwezig 

zijn in de post, wat de kosten nog verder drukt. 

De kostprijs van een set basisuitrusting is 1527,44 euro. 

We kunnen stellen dat een EX/OX meter, eventueel uitgebreid met een CO-

sensor, voldoende veiligheid biedt om een verkenning of grijpredding uit te 

voeren. 
Als denkoefening werd de kostprijs geschat van een multigas detectietoestel dat 

ook H2S en NH3 kan meten. 

Onderstaande prijzen werden gevonden in het bestek van de Civiele Veiligheid 

voor de X-Am 7000. De prijzen waren geldig tot april 2014.. 

 Kostprijs in euro 
Aantal  

per AP 

Totaal in 

euro 

X-Am 7000 standaard EX/OX 2511,6 1 2511,6 

CO 307,34 1 307,34 

H2S 307,34 1 307,34 

PID 744,15 1 744,15 

  
totaal 3870,43 

Er wordt aangenomen dat de basis prijs voor een X-am 5000 lager ligt dan deze 

van de X-am 7000. Verder wordt er aangenomen dat de sensoren evenveel 

kosten. 

 
Kostprijs in euro 

Aantal  

per AP 

Totaal in 

euro 

X-Am 5000 standaard EX/OX 2511,6 1 2511,6 

CO 307,34 1 307,34 

H2S 307,34 1 307,34 

NH3 
519,09 

1 519,09 

  
Totaal 

Minder 

dan   

3645,37 
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Gaspakken/IGS eenheden: 

Post Brugge beschikt in totaal over 6 gaspakken Trellchem Evo, waarvan vier in de 

milieucontainer en twee in het magazijn. Deze pakken werden aangekocht in 2014 

en zijn dus vrij recent. 

Er wordt aangeraden (bron: Ansell) om gaspakken niet langer dan 10 jaar te 

gebruiken. 

Naarmate de gaspakken en ander materiaal verouderen en vervangen moeten 

worden, kunnen we overgaan tot uniforme aankopen.  

Mogelijks zullen de gaspakken van Post Oostende in 2017 of 2018 vervangen 

moeten worden. 

Voor iedere IGS-eenheid wordt van ieder toestel of set het tweevoud voorzien. 

 Gasdetectie zoals in de autopomp 

 PID 

 pH-papier 

 Meetbuisjes (DCMR + uitgebreid) 

 CMS 

 

Volgende naslagwerken worden voorzien: 

 BIG-boek 

 Laptop met BIG-Kaleidos 

 Chemiekaartenboek 

ABEK-maskers kunnen gebruikt worden tijdens langdurige interventies i.p.v. 

perslucht bij de deco van de gaspakdragers. A2BE2E2K2 filters kosten 9,92€ en 

A2BE2E2K2HG-P3 R D filters kosten 11,91€.  

Welke meetbuisjes aangekocht kan nog niet bepaald worden. Maar als voorbeeld 

de lijst met meetbuisjes voor de meetploegen provincie Antwerpen.  Kostprijs 

buisjes: ± 1100 € 
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Vooruitzicht 2016:  
In 2016-2017, willen we in elke autopomp eerste uitruk het basispakket voorzien. 

Dit is voorzien in de MFA (multifunctionele autopomp), zowel de nieuwe als in deze 
voorzien om te bouwen in 2016.  
Dit omvat o.a. 4 chemiepakken, met handschoenen en laarzen, meetapparatuur 
e.d. Een volledige lijst wordt verder weergegeven. Het is de bedoeling dat elke 
post een kleinschalig IGS incident kan bestrijden en een basis decontaminatie kan 
uitvoeren.  

 
De IGS eenheden zijn uitgerust met gaspakken, splash pakken, uitgebreide 

meetapparatuur, materiaal om lekken te dichten, uitgebreide decontaminatie tent, 

enz… Een voorstel zal voorgelegd worden aan de zone met een aankoopbeleid 

over de komende jaren. 

De bestaande, uitgeruste posten (Oostende en Brugge) zullen als IGS eenheden 

voor de zone n opereren. Ze kunnen bijstand leveren aan elke post bij een 

incident van het type middelgroot. 

 

Dit hoeven niet altijd gaspakken te zijn, het kan ook louter gaan over logistieke 

ondersteuning. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de beide IGS eenheden voldoende uitgerust zijn voor 

het uitvoeren van deze taken. 

In 2016 zal een “roadshow” gedaan worden om alle posten te informeren omtrent 

de zonale werking bij IGS-interventies. Daarna (2017) zal een opleiding in de 

posten voorzien worden om de teams bij te staan. 
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Samenvatting 2016: 
-Uitbouw MFA met basismaterieel voor IGS – incidenten 

-Procedures Brugge-Oostende op elkaar afstemmen en oefenplan ontwerpen 

-Procedure aanmaken “Logistieke bijstand IGS-teams” 

-Roadshow naar de posten met als doel de werking toe te lichten en iedere post te 

informeren omtrent de te bereiken doelstelling op gebied van logistieke 

ondersteuning IGS-teams. 
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Zonaal beleidsplan Jeugdbrandweer (onderdeel directie 

Operaties) 

Inleiding:  

België beschikt momenteel over een 40-tal jeugdbrandweerkorpsen. Een 30-tal in 
het Vlaamse gedeelte en een 10-tal korpsen in het Waals en Brusselse gedeelte. 
 
De wettelijke verplichte brandweerhervorming en bijkomende  zonevorming heeft 
tot gevolg dat er sinds 01 januari 2015 geen gemeentelijke brandweerkorpsen 

meer bestaan, maar enkele nog zonale brandweerposten.  
De jeugdkorpsen zijn daarbij nog steeds verbonden  aan de lokale 
brandweerposten in de steden of gemeenten. 
 
Vraag die men zich daarbij kan stellen is of de ontwikkeling van een 
toekomstbestendige brandweerorganisatie in de komende jaren ook niet mogelijk 
is voor de jeugdbrandweer  in onze zone. Maw zou een zonale samenwerking 

tussen de jeugdbrandweerposten geen meerwaarde betekenen voor onze zone? 

 
Op 04/12/2014 was er een 1ste verkennend gesprek tussen de posten van De 
Haan – Wenduine/Middelkerke en Torhout en in die vergadering was het duidelijk 
dat de 3 aanwezige posten min of meer op dezelfde golflengte  zaten ivm hun 
visie op de jeugdwerking.  

 
Een 1ste stap was gezet tot een zonale werking van de jeugdbrandweerkorpsen uit 
de “Hulpverleningszone 1” 

Doelstelling van de jeugdbrandweer: 

 De jeugd op een verantwoorde en speelse manier de beginselen van het 

brandweerwerk bij te brengen … door middel van theoretisch en praktische 

oefeningen. 

 De jeugd als een kweekvijver zien voor de grote brandweer. Interesse bij 

de jeugd zorgt voor een instroom van nieuwe vrijwilligers en het verhoogt 

de zelfredzaamheid van de burgers. 

 Een vergroting van het veiligheids- en risicobewustzijn bij de jeugd 

aanwakkeren. 

 Aanleren van sociale competenties zoals samenwerken, 

verantwoordelijkheid nemen, zorg voor de omgeving en oplossingsgericht 

denken. 

 Bewustzijnswording van bepaalde gedragsnormen zoals discipline, 

beleefdheid, … 

Visie en Missie: 

 De visie kan als volgt worden omschreven: 

 De jeugdbrandweer maakt integraal deel uit van de 

hulpverleningszone  1 en zal zich zodanig oriënteren als belangrijke 

kweekvijver van de zone (zowel beroepsmatig als vrijwillig).  

Gestreefd wordt om de doorstroming zo hoog mogelijk te brengen. De 

aanwerving van meer leden wordt geënthousiasmeerd.  

 De jeugdbrandweer  zal de ontwikkelrichting van de volwassen 

brandweer volgen. Dit brengt een verbreding in kennis en 

vaardigheden met zich mee wat zal leiden tot een “brandveilig 

denken”.  

Eenmaal lid van de volwassen brandweer zullen ze dan ook 

gemakkelijker hun taken kennen en kunnen toepassen.  

 Door de inzet van de jeugd wordt ook een bijlage geleverd aan een 

(brand)veilige samenleving. 
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 De opgedane kennis zal een maatschappelijke meerwaarde betekenen 

(denk bijv. aan de levensreddende handelingen), ook al wordt het lid 

van de jeugdbrandweer geen effectieve brandweerman. 

 De jeugdbrandweer is een uiting van een maatschappelijke 

betrokkenen brandweerorganisatie. Zij bevordert de verbinding met en 

van de lokale jeugd en het aanleren van competenties zoals 

samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, zorg voor de omgeving en 

oplossingsgericht denken. 

 
 De missie is opgebouwd uit de volgende elementen die in de toekomst 

nadere invulling moeten krijgen: 

 Organigram: 

 Reglement jeugdbrandweer hulpverleningszone 1 

 Aanwerving:  

o Voorwaarden 

o Aanwervingsproeven 

o Aantal leden 

o Plichten 

o Tucht 

 Oefeningen: 

o Theorie 

o Praktijk 

o Locatie 

o Materiaal en voertuigen 

o Hiërarchie in de jeugdbrandweer 

o Zonale oefeningen 

 Leiding: 

o Lokaal:  

 Hoeveel 

 Voorwaarden 

 Competenties 

 Taakverdeling 

 Vergoedingen 

o Zonaal: 

 Kledij: 

o Uitgangstenue 

o Oefentenue 

o Ontvangen en vervangen van kledij 

o Wanneer aandoen 

 Verzekering 

 

In 2016 zal nagegaan worden of het haalbaar is om een extra post te vinden die 

kan starten met een jeugdbrandweer. Blankenberge en Brugge en/of Oostkamp 

zijn geografisch het best geschikt. Dit vraagt natuurlijk inzet van actieve 

brandweermannen om deze jonge gasten te begeleiden. 

 

Verder zal in 2016 ook gepoogd worden om in een aantal van onze posten het 

ledenaantal van de jeugd op te trekken. Momenteel situeren zich problemen in 

Middelkerke waar een tekort aan medewerkers een negatieve invloed heeft op de 

werking. Er is ook weinig instroom.  

 

De zonecommandant heeft de onvoorwaardelijk wens uitgedrukt om te investeren 

in een goede jeugdwerking, teneinde een basis te leggen voor de latere 

aanwervingen van vrijwilligers en beroeps die gerekruteerd kunnen worden uit 

onze jeugdbrandweerposten. 
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Van zodra in West-Vlaanderen een cadettenschool, conform het KB opleidingen 

gestart wordt, zal het de bedoeling zijn om jonge gasten in te schrijven in deze 

opleiding die recht geeft op een gedeeltelijke vrijstelling in lesuren voor het 

opleidingsniveau van brandweerman. 

 

Acties 2016 
-Onderzoek haalbaarheid nieuwe teams in de zone 
-Aanwerving extra jeugdbrandweermannen (tot max 25 per post) 
-Zonale aanwervingsproef uitwerken 
-Uniforme uitrusting (PBM) van de jongeren 
-Uniforme aanpak van de oefeningen 
-organisatie van 3 zonale oefeningen 

-aankoop voertuig voor de post Middelkerke (kan ook via interne verplaatsing) 
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Zonaal beleidsplan  NAZORG – onderdeel directie 

Operaties 

Definitie van Nazorg: 
 “alle activiteiten die dienen om terug te keren tot een normale situatie”. 
 
Dit betekent niet:  terugkomen tot de oude situatie.   
Het omvat meer ! Een normale situatie is eerder in de richting van een 
genormaliseerde toestand”.  

Naast de vier elementen van de veiligheidsketen : Pro actie, Preventie, Preparatie 
en Repressie is de ‘Nazorg’ de vijfde schakel in de veiligheidsketen.  
 
Het is duidelijk dat nazorg een sterke verbondenheid zal hebben met alle andere 
elementen uit de veiligheidsketen en dat er een wisselwerking zal nodig zijn opdat 
alle facetten op elkaar zouden afgestemd zijn.  
 

Brandbestrijding, rampenmanagement… berust op processen en procesvorming.  
De nazorg maakt deel uit van deze processen.   

 
Nazorg bij een brand of grotere calamiteit start bij de aanvang van de het 
gebeuren.    
Nazorg maakt deel uit van een kwaliteitsvol proces in de hulpververlening.   
In deze keten is de perceptie van de proxi-variabelen (de koffie stond klaar, we 

hebben een kom soep gekregen…), het gevoel van zekerheid , veiligheid en 
geborgenheid zijn zeer belangrijk voor de getroffen personen.   
 
De nazorg kan zich definiëren op drie domeinen, nl. zorg aan de bevolking, het 
milieu en de zorg voor de intervenanten.  
 - De zorg voor het milieu : 

Voor een optimale zorg voor het milieu is het belangrijk de verantwoordelijke 
milieuambtenaar (gemeentelijk, provinciaal, deskundige Aquafin…) zo snel 
mogelijk te betrekken bij de gebeurtenis. Het is dan ook zijn of haar taak dit 
element verder te behandelen.  Als discipline 1 mogen we enkel niet vergeten 
deze mee te nemen in het proces. 

 
 - Zorg aan de intervenanten: 

Opgepast: alle intervenanten, ongeacht hun discipline.  Op de plaats van de 
tussenkomst dient er oog te zijn voor de gevolgen van de interventie: 
aanwezigheid gevaarlijke stoffen, zorg voor de kledij, medische opvolging… Naast 
de louter materiële en medische aspecten zijn er eveneens psychische aspecten in 
overweging te nemen.  Het is daarom nodig ook hier voor een degelijke 
omkadering te zorgen door bv. een FIST team. Andere disciplines hebben 
misschien een dergelijke structuur binnen hun eigen organisatie.   

 
 - Zorg aan de bevolking:  
Heel ruim bekeken kan de zorg aan de bevolking ingedeeld worden in de zorg voor 
de brandweerlieden, de leden van discipline 2 (medische, psychosociale 
hulpverleners) en de politie enerzijds en de burgerbevolking anderzijds. In de 
groep van de burgerbevolking kan men een onderscheid maken in de 

(rechtstreekse- en onrechtstreekse) slachtoffers, de betrokkenen (buren, wijk…) 

en de ander bevolking (TV kijkers…).  Een ander aspect van de zorg voor de 
bevolking is de zorg voor de (huis)dieren.  
 
In de preparatiefase is er reeds een taak weggelegd voor de nazorg, denk aan 
evacuatie van getroffen burgers.  
Samen met de ambtenaar Noodplanning kunnen een aantal zaken voorbereid 

worden. Waar is de eerste opvang? Waar is de 2de lijn opvang, is er een 
dienstencentrum, sporthal … wie moet verwittigd worden?… is er koffie voorzien, 
wie verzorgd de opvang, wie doet de slachtoffer registratie….?  Zeer veel vragen 
moeten vooraf beantwoord zijn, om aan kwaliteitsvolle hulpverlening te doen. Het 
is de taak van discipline 2 om dit allemaal geregeld te krijgen, dit wil niet zeggen 
dat discipline 2 dit zelf moet uitvoeren.  
Bij voorkeur is dit reeds vooraf uitgewerkt in protocollen, op te stellen met alle 

actoren; gemeentebesturen, O.C.M.W., privé personen, HORECA, verzekeringen… 
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Naar omvang kan men spreken van een nazorg dat zich enkel tot discipline 1 

beperkt.   
Hierbij zal een monodisciplinaire aanpak meestal volstaan. Is er enkel nazorg naar 

materiële schade bij de betrokken bevolking, denk ik aan goed uitgewerkte 
salvage maatregelen, is er voldoende stock aan salvagemateriaal, is er een 
uitgewerkt protocol met de civiele bescherming (binnen het wettelijk kader). Voor 
dit laatste werd een SLA afgesproken en ondertekend door de zone met de Civiele 

Bescherming.  
 
Zorg voor het brandweermaterieel, zou kunnen meegenomen worden in de SOP 
welke van toepassing zijn bij elk type interventie. Een voorbeeld hiervan is de 
procedure “verontreinigde kledij”. 
 
Is er eveneens menselijk leed (dodelijke slachtoffers, niet kunnen redden van 

personen…), zal er eveneens medische en psychologische opvolging van de 
intervenanten en de betrokkenen nodig zijn.  
Groot is de kans dat er eveneens feedback naar de dienst voor preventie op het 
werk zal nodig zijn om eventueel preventiemaatregelen uit te werken. 
Naast de monodisciplinaire zorg kunnen we te maken hebben met  grotere 

incidenten waar op grote schaal door de brandweer wordt tussengekomen en waar 
niet enkel de materiele- en  economisch schade aanwezig zijn maar ook menselijk 

leed of milieu schade.  Hierbij zal een multidisciplinaire benadering nodig zijn op 
het vlak van de nazorg.  
 

Bij de nazorg is er nog een aspect van de opvolging op lange tijd; denk aan 
verjaardag van een incident, hoe stellen de slachtoffers het…?   Bij de opvolging is 
er eveneens een taak weggelegd voor de BPA om een collectief bewustzijn te 
stimuleren na bv. een brand in een flatgebouw.   
 

Het aspect communicatie is een cruciaal onderdeel van de nazorg.  Zo moeten we 
werk maken van  protocollen met de pers (perswacht), website redactie (real 
time), informatiefolders. De folder – wat te doen na brand – is afgewerkt.  
“Wat te doen bij overstroming” is de volgende. 

Een protocol beschrijft en legt verantwoordelijkheden vast voor adequate opvang, 

nazorg en communicatie na een incident of calamiteit. Wie doet wat, hoe en 
wanneer na een incident of calamiteit? 

Een protocol geeft duidelijkheid en houvast. Het biedt handvatten voor adequate 
opvang en nazorg en geeft helderheid over mogelijke klachtroutes en wat 
slachtoffers en/of betrokkenen daarvan mogen verwachten. 

Met een protocol benadrukt men het belang van snelle, open en eerlijke 
communicatie met de slachtoffers, betrokkenen en de rest van de bevolking na 

een incident.  
Voor een zorgverlener is een incident of calamiteit een niet te onderschatten, 
vervelende gebeurtenis die veel impact kan hebben. Maar een incident heeft 
vooral veel impact op de mensen die het aan de lijve ondervinden.  
Na een incident is het van belang dat er zo snel mogelijk een open en eerlijk 
gesprek plaatsvindt. De bevolking heeft daar recht op, daarbij zal een duidelijke 

crisis communicatie veel problemen vermijden bij de verdere afhandeling van een 

incident.   

Zowel voor intervenanten als voor de getroffenen kan dat gesprek moeilijk zijn. 

Onzekerheid en onduidelijkheid kan leiden tot meer frustratie en boosheid. Zeker 
de betrokken partijen voelen dat ze onvolledige informatie krijgen of wanneer 
incidenten of calamiteiten worden ontkend. Escalatie voorkomt u door openheid te 
geven, te erkennen dat er iets mis is gegaan en alles in het werk te stellen om 
mogelijke schade te herstellen. 
Beter goed communiceren over wat er mis gaat of is misgegaan dan dit achteraf 
proberen recht te trekken. De geloofwaardigheid zal ver te bespeuren zijn. 
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Hoe beter communiceren? 

De betrokken partijen dienen zo snel mogelijk geïnformeerd te worden. Het 

principe van frequente ‘vers van de pers’ informatie brengen, ook al is er geen 
nieuwe informatie, is een belangrijke stap bij dit proces.  De aanwezigheid van 
een vertrouwd gezicht is belangrijk 

Omdat incidenten en calamiteiten impact kunnen hebben op de hele maatschappij 
is het van belang protocollen op te stellen; opvang, vervoer... De nazorg bij 
incidenten  bekendmaken in de hele organisatie. 

Het is raadzaam dat hulpverleners oefenen op opvang en nazorg bij incidenten en 
calamiteiten. Een communicatieprotocol en tips, reflexfiche voor zorgverleners kan 
daarbij helpen. 

Wie ? 

Het dient vast te liggen wie de communicatie gaat verzorgen. Hier zijn 
verschillende opties mogelijk. In de noodplanning is dit een taak van D5. Het kan 
ook opgenomen worden door een vertegenwoordiger van discipline 1. Het 

communiceren kan eveneens opgenomen worden door discipline 3.  Deze 
discipline beschikt over opgeleide mensen naar slachtoffer begeleiding, DVI… .  
Het kan eveneens een taak zijn voor de ambtenaar noodplanning, welke een niet 
te onderschatten brug moet vormen tussen de intervenanten enerzijds en de 
bevolking anderzijds. De noodambtenaar neemt hierbij best de burgemeester mee 
in zijn taak.  Deze is gekend door de bevolking en meestal geeft dit het 
vertrouwen. 

Conclusie 

Nazorg start bij de aanvang van de tussenkomst, meer nog bij de voorbereiding 
(preparatie) moet er al aan gedacht worden. Op post niveau is de aanwezigheid 
van een antenne van de Fist een meerwaarde, vooral als er aan netwerking kan 

gedaan worden. Daarmee bedoel ik dat er een debriefing  kan worden gedaan 
door debriefers van andere posten al dan niet in een andere post, omwille van de 
gevoeligheid van de materie.  

Zo kan er aan gedacht worden eveneens de nazorg te incorporeren in de 
coördinatiecomités (G-P) door een afzonderlijk, aangestelde om advies te geven 
bij beleidsbeslissingen.  

Nazorg brengt eveneens mee dat er een aantal afspraken dienen te worden 
gemaakt met diverse diensten (al dan niet andere disciplines) of firma’s (vb. 
catering, De Lijn..) om vast te leggen wat er wordt verwacht, wat het zal kosten,… 

Men zal protocollen moeten opstellen waarmee kan gewerkt worden. Denk aan de 
milieuambtenaar; wie is bevoegd, hoe kunnen ze worden opgeroepen worden…  

Gezien de omvang van de taak, de complexiteit, de bezorgdheid om een 
kwalitatieve hulpverlening aan te bieden is de nazorg een teamwerk. Hierbij is de 
expertise en bereidwilligheid van iedere betrokkene is bij het operationele 
gebeuren alsook alle andere facetten van de veiligheidsketen nodig om tot een 
goed resultaat te komen. Daarom denk ik dat een werkgroep nazorg het best is 

samengesteld uit afgevaardigden (minimum één) uit alle directies en sub-
directies.  Nazorg kan en mag geen geïmproviseerd gebeuren zijn. 
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To do : 

Werkgroep samenstellen : planning 2016 

Hun taak in 2016 : 

 Protocol vastleggen : 
- oproepbaarheid van de milieu ambtenaren voor de zone 
- bussen van de lijn voor de eerste lijn opvang ,hoe en door wie ,bij wie 

oproepen, vergoeding (forfait?) 

- catering : voor de slachtoffers, wie bezorgd, financiële aspect  
 Crisis Communicatie eigen mensen, deskundigen, noodambtenaren, 

persverantwoordelijken…  
 Salvageteam : materiaal, techniek, opleiding… 
 FIST antennes creëren, personeel opleiding, bijscholen , trainen…. 
 Onderzoeken of er een taak is weggelegd voor de korpsartsen bij de 

eerste opvang van intervenanten. 
 Uitwerken van een kwaliteit handboek, meten van de kwaliteit van de 

brandweerzorg… Vanuit deze meting kan er gereflecteerd worden naar 

schakels van de veiligheidsketen.   

 Evaluatie van de dienstverlening; opstellen van een meetinstrument naar 

alle aspecten van de brandweerzorg waarbij terugkoppeling naar alle 

actoren kan gedaan worden; operationeel, VTO... Na een interventie wordt 

de inzet geëvalueerd met als doel (eventuele) lessen te trekken voor de 

toekomst en hierbij toe te dragen tot een beter zorgverlening in een 

genormaliseerd milieu. 

 Opstellen van folders 

 

Samenvatting  

- Uitwerken protocollen 

- FiST heropstarten en opleiden van de “antennes” 

- Uitwerken kwaliteitshandboek brandweerzorg 

- Evaluatie instrument opmaken  

- Aanmaken informatiefolders 
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Zonaal beleidsplan  DGH – onderdeel directie Operaties  

 

Doelstellingen: 
 
1) Standaardisatie van de nieuwe ambulances en de inhoud : zie bestelling van 3 
nieuwe ambulances in 2015 (levering april 2016) en 2 in 2016 (levering mei 2016).  
De komende x jaar worden er telkens 2 ambulances (geraamd op 150.000 € per 
ambulance) aangekocht en dit bij de firma Autograph. 
 
2) De prioriteit van de vernieuwing van de ambulances wordt op basis van 

volgende criteria vastgelegd : 
 -leeftijd 
 -kilometerstand 
 -aantal uitrukken op jaarbasis 
 
3) Standaardisatie van de gebruikte materialen in alle ambulances.  

Een aanzet is gegeven voor de zuurstofflessen. Hiervoor wordt de markt 
onderzocht.  
Dit betekent ook dat de zuurstoffleshouders van bepaalde ambulances zullen 
moeten aangepast worden naar de andere type zuurstofflessen. 
Meer bepaald zullen de houders van de 15 liter flessen moeten vervangen worden 
door houders van 10 liter zuurstofflessen. Tevens zullen er extra houders voor de 
zuurstofflessen van 2 liter moeten voorzien worden. 

Hierbij aansluitend moet er bekeken worden of de eerste hulptassen al dan niet 
zullen moet vervangen worden door types waarin de 2 liter zuurstoffles past. 
 
4) Opstarten van nieuwe ambulancediensten. 
Door de zoneleiding is er beslist dat er nieuwe standplaatsen komen in 
Middelkerke en De Haan-Wenduine. 
Volgende praktische zaken moeten hierbij bekeken worden : 

-goedkeuring en erkenning FOD Volksgezondheid/Federale    
 Gezondheidsinspecteur  

-tijdsplanning van opstart 
 -opleiding/aanwerving van hulpverlener-ambulanciers 
 -accommodatie voor de stalling van de ambulances 

-accommodatie voor de hulpverlener-ambulanciers : sanitair, rustruimte, 

keuken,… 
 -toewijzing van de bestaande ambulances aan deze nieuwe standplaatsen 
 -technische materialen voor alarmering 
 
5) Evolutie bewaken ivm de schrapping van de ambulance CB Jabbeke. 
 
6) Opmaken van een huishoudelijk reglement voor de Hulpverlener-Ambulancier 

 
7) Opmaken van een dienstorder, na goedkeuring FOD Volksgezondheid, 
betreffende de kijkstage van de kandidaat HVA. Dit zal ook hun takkenpakket 
bevatten afhankelijk van de standplaats van de ambulance. 
 
8) Aanwerving en opvolging van nieuwe externe HVA. Voorkeur voor de 

aanwerving wordt gegeven aan verpleegkundigen houder van de BBT spoed en 

intensieve zorg en aan badgehouders. 
 
9) Onderzoek en uitwerken van het centraal en/of decentraal beheer van de 
voorraden van het medische verbruiksmateriaal, dit in overleg met de directie 
Logistiek. 
 

10) Veiligheidskledij : 
-overschakeling naar de nieuwe ambulancierskledij volgens de richtlijnen 
van FOD (proefproject is lopende in Blankenberge en Torhout)  

 -voldoen aan de klasse 3 
-visie ontwikkelen t.a.v. steekwerende en kogelwerende vesten en 
opstellen interventieprocedure voor dergelijke interventies 

 

11) Vorming :  
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In afspraak met WOBRA zal de administratieve organisatie van de cursussen en 

bijscholingen geleidelijk worden overgenomen door het opleidingscentrum. De 
zone za aan deze overgang zijn medewerking verlenen. 

 -Permanente Vorming :  
-meewerken aan de organisatie en beheer van de 12 uren 
decentrale vorming, samen met WOBRA 

  -opvolgen en beheer van de uren permanente vorming  

  -opleiden en bijscholen instructeurs 
 -Basiscursus : 
  - opvolgen van de inschrijvingen en contact met WOBRA 
  -planning van de kandidaten 
 -Didactisch materiaal :  

-4 posten (Brugge, Oostende, Knokke, Torhout) beheren een 
identieke    

 set aan oefenmateriaal. Aankopen van ontbrekende zaken, na 
inventarisatie. 

-Aantrekken van interne en externe lesgevers via rekrutering binnen de    
  spoedgevallendiensten van de zone. 

 

12) EHBO materiaal in de MFAP, kazernes en voertuigen voor wespenverdelging. 
 -advies i.v.m. samenstelling 

 -bestelling, opvolging en beheer van de inhoud 
 
13) Evolutie bewaken van AMBUREG en de koppeling met het softwarepakket 
(momenteel Abifire) die de loonprestaties registreert. 
 
14) Deelname aan : 

-externe werkgroepen zoals BNIP Terrorisme 
-rampenoefeningen 
-overleg met andere diensten binnen de zone aangaande betrokken 
materie    
 zoals keuze zuurstofflessen, veiligheidsuitrusting, communicatiemiddelen 
Astrid,… 
-opleidingsraad WOBRA 

Besluit: 

Het is de bedoeling om met de 2 verantwoordelijken een volledig beleid uit te 

werken voor de 21 ambulances. DGH is zeer belangrijk in onze zone. Onze 21 
ambulances reden in 2015 een kleine 27.000 keer uit. Het is en blijft dus een 
belangrijke doelstelling van de zone om daar verder in te investeren. 
 
Met de FOD Volksgezondheid zal ook verder onderhandeld worden om de 
ambulances beter te subsidiëren zodat een evenwichtig financieel beleid 
gerealiseerd kan worden. 

 
De aanwerving van een administratief parttime medewerker zal een positieve 
invloed hebben op de werken van deze dienst. 
 
In 2016 gebeurt ook een evaluatie van de testfase voor de input van de 
interventieverslagen in de ziekenhuizen. 

 
Een protocol moet afgesloten worden om de correcte identiteitsgegevens van de 
patiënten ter beschikking te krijgen bij de afhandeling van de interventie. 

Samenvatting 

- Op punt brengen van zonale administratie met als doel de posten ontlasten van 
administratie 
-  Onderhandelen met FOD Volksgezondheid ivm subsidies 
-Samen met BVV nationale visie op werking en opleidingen uitwerken – 
vertegenwoordiging in werkgroepen 

-Vervanging oude versleten ambulances 
-Standaardisatie van de zonale ambulances 
-Voorbereiding opstart nieuwe ambulanceposten in de zone 
-Opstellen dienstorder voor ambulanciers 
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-Adviserende rol bij de aanschaf van PBM ’s voor de ambulanciers 

-Uitwerken zonaal vormingsbeleid met aandacht voor de instructeurs 
-Uniforme uitrusting EHBO-koffers 

-Digitalisering verslagen met daaraan gekoppeld de loonadministratie en facturatie. 
Ook daaraan gekoppeld is het onderzoeken tot vereenvoudiging om de 
patiëntgegevens voor de zone toegankelijk te maken.  
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DEEL 2: VISIETEKST VTO: ACTIEPLAN 

2016 EN MEERJARENPLANNING 

Inleiding. 

Opleiding van operationele brandweerlui wordt wellicht dé uitdaging voor de 
komende jaren. Een nieuw KB omtrent opleiding (KB 19november 2015) 
verplicht de zones om veel sterker in te zetten op opleiding en vorming.  
 

In bijlage 1 (zie bijlagen in deel 3) worden de functies die van belang zijn voor 
de directie VTO beschreven in de punten:  

 
15. Opleiding van het personeel 
- Basisopleiding (brandweerman en/of ambulancier) : Integratie van de stagiairs 
- Begeleiding van de opleiding  
- Opvolging van het logboek van de opleidingen 
- Voortgezette opleiding (brandweerman en/of ambulancier): 
De basisbijscholingen, de verplichte bijscholingen verzekeren, de oefeningen 
verwezenlijken, de vaardigheden evalueren en de handhaving van de 
verworven kennis, lacunes wegwerken, ...) 
- Opleiding gespecialiseerde teams  
- Feedback van ervaringen 
- Oefeningen 
- Controle van de vaardigheden 
- Opleiding tijdens de stages 
- Opleiding van de instructeurs 
- Beheer en opstelling van de cursussen 
- Uitwerking van de operationele procedures 
- Identificatie van het pedagogisch materiaal dat nodig is voor de opleidingen 
- Opstellen van het opleidingsplan van de zone en van de posten 
- Een beleid inzake de lichamelijke en sportieve activiteiten die nodig zijn voor 
het behouden van de lichamelijke conditie van de brandweerlieden voorstellen 
en beheren  
- De goedkeuring voor het dragen van het individuele ademhalingstoestel 
organiseren  
- Relatie met de erkende opleidingscentra 
- ... 
 
 

Tegen 2019 is elk operationeel personeelslid verplicht om naast de 24u 
permanente vorming georganiseerd in de zoneposten ook nog eens minimum 
24u voortgezette opleiding te volgen georganiseerd door een 
brandweerschool.  
Een overzicht van de opleidingen die kunnen moeten gevolgd worden: 
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Het spreekt voor zich dat dit voor de brandweerzone een aanzienlijke impact 
zal hebben, zowel op organisatorisch als op financieel vlak.  
Ook de brandweerscholen staan voor de uitdaging om het aanbod danig uit te 
breiden zodat men het hoofd kan bieden aan de uitdaging die hen boven het 

hoofd hangt. Er zal moeten geïnvesteerd worden in mensen (instructeurs), en 
management om hier in te slagen.  
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1. Actieplan 2016. 
 

1.1. Aantal uren opleiding 2016 

Het jaar 2016 kan worden beschouwd als een overgangsjaar, net als het 
voorbije jaar 2015.  
 
Er geldt een overgangsmaatregel die bepaalt dat elk personeelslid 
gecumuleerd 6u voortgezette opleiding dient te volgen in de kalenderjaren 
2015-2016.  
 

Hoewel de wetgever dit als overgangsmaatregel aandraagt wordt 6u opleiding 
als te weinig ingeschat en streeft de werkgroep VTO naar 6u opleiding op 
jaarbasis in plaats van 2 jaar. 
 
Het feit dat het merendeel van de opleidingen ook 6u of meer bedraagt, 
motiveert ook deze voorgedragen beslissing.  

 

Tevens moet er over gewaakt worden dat iedere brandweerman, gelijk welke 
graad, zijn 24 uur permanente opleiding volgt. Ook hierin zal de zone een 
adviserende en ondersteunende rol spelen. Deze 24 uur moeten 
persoonsgericht zijn om zijn competenties te verbeteren. 
 
1.2. Opleidingsaanbod 2016 

 
Zone1 heeft op de opleidingsraad aangedrongen om een maximale 

bezettingsgraad na te streven wat betreft de organisatie van warme 
opleidingen.  
 
Zo worden er een aantal sessies CFBT aangeboden in het voorjaar (zowel 
weekends als weekdagen), alsook in het najaar.  
De focus ligt hierbij op deelnemers die reeds lange tijd geen warme oefening 
hebben kunnen volgen (>5jaar geleden) of dit door omstandigheden nog nooit 

hebben kunnen volgen.  

 
Verder is er ook deelname aan opleidingen die suprazonaal worden ingericht, 
zoals de SAH-opleidingen. Er werd hier een engagement  aangegaan door alle 
zones om 25% van de plaatsen in te vullen wat betreft de drie modules SAH 
(BiBr, THV, IGS).  

Hier worden zowel onderofficieren, en korporaals met brevet o-off. toegelaten. 
Bij ontstentenis kunnen ook officieren aansluiten in dit vormingsaanbod.  
 
Verder hebben wij het voorstel om alle niet-geattesteerde personeelsleden de 
BIOW opleiding te laten volgen (Beveiligen Interventies Openbare Weg).  
In 2015 werd de nieuwe SOP gevalideerd door KCCE en deze zal in 2016 
gedoceerd worden aan de brandweerscholen.  

De BIOW opleiding met de nieuwe inzichten omvat 7u vorming waardoor elk 
personeelslid in 2016 aan het beoogde aantal vormingsuren zal geraken.  
De reeds geattesteerde personeelsleden krijgen de ‘update’ aangeboden, 
dewelke 2u voortgezette vorming genereert. Voor hen zal een bijkomend 

aanbod in het najaar voorzien worden.  
 
In 2016 wensen wij ook de BIN-opleiding (Brandweerman in Nood) op te 

starten. Hierin worden onze mensen getraind om zichzelf te redden uit 
hachelijke situaties waarin ze kunnen terecht komen. 1 instructeur werd via 
WOBRA opgeleid en bedoeling is om per post een aantal mensen op te leiden 
in deze technieken zodat ze kunnen mee gegeven worden binnen de posten. 
Met een beperkt budget (aankoop van hout) en inventiviteit van onze eigen 
mensen kan een oefenparcours tegen lage prijs (2.500€ per post) gebouwd 
worden, waarbij heel nuttige oefeningen op een beperkte ruimte kunnen 

georganiseerd worden. Doelstelling is om tegen ei!nd 2017 in iedere post 
dergelijk oefeninstrument te hebben dat heel leerzaam kan gebruikt worden in 
de winter. 
 
In 2016 plannen we ook de start van een campagne/opleiding voor “veilig 
prioritair rijden”. Op basis van een procedure zal een opleiding van iedere 
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brandweerman gepland worden. Er worden te veel onnodige risico ’s genomen 

bij zowel het aanrijden naar de kazerne (vrijwilligers), de uitruk naar een 
interventie (dringend of niet) en terugrijden naar de kazerne (zowel 

brandweerwagens als ambulanciers).  
 
Tot slot willen we ook maximaal inzetten in training voor persluchtdragers. 
Iedere brandweerman en bevelvoerder die plaats neemt in de autopomp dient 

hiervoor opgeleid en geschikt bevonden te worden. In 2015 werden de 2 
trainingsinfrastructuren uitgerust met de nodige toestellen en na goedkeuring 
door het BOC en de zoneraad zal iederen post binnenkort opnieuw gebruik 
kunnen maken van de “oefenkelder” om zijn brandweermannen te trainen op 
het dragen van perslucht in moeilijke, ook fysisch, omstandigheden. 
  
1.3.  Budget vorming 2016 

De reeds in 2015 voorziene kost (bestelbonnen 2015) voortgezette en 
gespecialiseerde opleiding 2016  bedraagt 201.000 €.  
Dit budget omvat de opleidingen CFBT, BIOW, SAH, rijvaardigheidstraining 
vrachtwagen, warmtebeelcamera training, en andere niet-reguliere 

opleidingen (heftruckchauffeur, etc.…). 
Het extra budget voor 2016 zal ongeveer 300.000€ extra bedragen. 

 
Er dient tevens jaarlijks een inschatting gemaakt te worden van budgetten 
voor deelname aan brevetopleidingen.  
Bij gebrek aan concrete gegevens over aanwerving van brandweermannen 
wordt er een schatting gemaakt van 30 personeelsleden die dit jaar een 
brevetopleiding aanvatten, en dit bv. brevet BO1 (brandweerman).  
Dit impliceert 30x2640euro= 79.200€.  

Let wel: het subsidiedossier per opleiding dient nog opgemaakt te worden 
door WOBRA, dus er wordt conventioneel aangenomen dat de bijdrage van de 
zone ongeveer 10euro/u basisopleiding bedraagt. In dit voorbeeld omvat de 
cursus BO1 264uren (deel 1+ deel2).  
Dit bedrag dient echter nog aangevuld te worden met een aanbod voor 
officieren, en personeelsleden die nog geen 6u opleiding hebben gevolgd.  
300.000 euro geldt als richtbudget voor brevetopleidingen. 

 
Voor de opleiding van ambulanciers en de bijscholingsuren van de 
bestaande ambulanciers voorzien we een bedrag van 75.000€ 
 

2. Meerjarenbeleid en begroting 2017-2019. 
 

2.1. Inleiding 

De overgangsbepalingen in het KB voorzien in respectievelijk een minimum 
van 12u voortgezette opleiding in 2017, 18u in 2018 en tenslotte 24u 

voortgezette opleiding in 2019.  
Deze 24u dient bij voorkeur anders te worden ingevuld door de doelgroepen 
met functie brandweerman (BWM), functie bevelvoerder (BV) en functie 

officier (OFF).  
 
Er wordt gestreefd om personeelsleden zo realiteitsgetrouw mogelijk op te 
leiden, wat wil zeggen dat er wordt gestreefd naar een minimum aan warme 

praktijkoefeningen (met gebruik van vuur/hitte). Dit streven wordt beperkt 
door een aantal factoren: in de eerste plaats budget (ongeveer 500€ per 
persoon op jaarbasis voor 6u warme praktijkoefening).  
 
Er is ook een sterke beperking door het capaciteitsprobleem dat WOBRA heden 
heeft, en ook in de toekomst zal kennen.  

Toch wensen we ernaar te streven om de doelgroepen “brandweerman”  en 
“bevelvoerder” jaarlijks 6u “warm” te laten oefenen.  
Dit kan gebeuren in een container (CFBT, T-cel, …), of in de vuurhalle 
(scenariotraining).  
Het zal echter inzet vragen van WOBRA om op creatieve wijze de capaciteit op 
te drijven en alle faciliteiten simultaan te kunnen laten opereren.  
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Dit vergt echter bijkomende maatregelen zoals het aanwerven en opleiden van 

vele nieuwe instructeurs, een betere agenda, en beter management.  
 

Er dient ook dringend een betere inschrijvingstool en registratiesoftware 
voorhanden zijn om de budgetten efficiënter en transparanter te beheren, het 
beleid beter bij te sturen, en om het personeelslid te sensibiliseren betreffende 
het vormingsaanbod dat hij/zij reeds heeft genoten of nog dient af te leggen. 

Dit heeft ongetwijfeld ook een kostprijs, doch het ontbreekt aan voorkennis en 
financiële details om dit op te nemen in dit document.  
 
Verder moeten we ook de komende jaren oog hebben voor de persoonlijke 
ontwikkeling van onze brandweermannen en alert zijn voor de invulling van 
cruciale functies in onze organisatie.  
Daarom moeten we sterk blijven inzetten op het aanbieden van 

brevetopleidingen.  
 
De kosten voor opleidingen zullen dus in de komende jaren zeker blijven 
stijgen. Een meerjarenplanning zal opgemaakt worden op basis van prognoses 
waarvoor de gegevens in 2016 zullen gemaakt worden en op basis van de 

wettelijke verplichtingen die ons opgelegd werden. 
 

In 2016 wordt ook werk gemaakt van het vormingsreglement. Dit wordt 
gefinaliseerd en voorgelegd aan de vakbonden en de zoneraad. 
 
In bijlage het ontwerp, versie 2.0. (zie bijlage 2) 
 

 

Samenvatting 

 

- Afwerken vormingsreglement 
- Voldoen aan KB opleidingen wat betreft permanente (24u) en voorgezette 

opleidingen (6u) door het aanbieden van voldoende opleidingen via een 

vormingsplan 
- Aanbieden van voldoende technische opleidingen zodat de 

brandweermannen operationeel op niveau blijven 
- Overleg met WOBRA voor de uitvoering van het afgesloten convenant 
- Iedere brandweerman de BIOW opleiding of bijscholing aanbieden 
- Opstart van het BIN (Brandweerman in Nood) verhaal: opleiden 

instructeurs en aanmaak toestellen in eigen beheer 
- Iedere brandweerman de nodige persluchttraining aanbieden in onze 

trainingsinfrastructuur in Oostende en Brugge. 
- Digitale registratie van alle opleidingen 
- Uitwerken van een vormingsbeleid met voldoende aandacht voor evaluatie 
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DEEL 3: BIJLAGEN 

Bijlage 1 

 

K.B. 25 april 2014 p. 1/5 III/I 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE 
ADMINISTRATIEVE 
EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET 
OPRICHTEN. 
(inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) 
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 21; 
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 
en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake 
administratieve vereenvoudiging; 
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 9 juli 2013; 
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 4 september 2013; 
Gelet op het advies n° 55.173/2 van de Raad van State, gegeven op 24 februari 
2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad 
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; 
Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in 
Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 
Artikel 1. De minimale administratieve en operationele functies waarover de 
hulpverleningszones 
beschikt worden opgesomd in bijlage 1 van dit besluit. 
Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid 
Kenniscentrum – Documentatiedienst 
K.B. 25 april 2014 p. 2/5 III/I 
BIJLAGE 
MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE 
HULPVERLENINGSZONES MOETEN INSTELLEN 
Functies Mogelijke taken 
1. Public relations en communicatie 
- interne communicatie en informatie 
- externe communicatie en informatie (relatie met de media, de externe partners, de 
externe autoriteiten, crisiscommunicatie, ...) 
- ... 
 
2. Juridische ondersteuning 
- Uitwerking van de reglementen en procedures 
- Juridische adviezen -Overheidsopdrachten 
- Statuten van het personeel 
- Opvolging van de verzekeringsdossiers 
- Geschillen 
- ... 
 
3. ICT 
Informatica 
- Computeruitrusting 
- Aankoop van software, ontwikkeling,... 
- Beheer van het informaticapark 
- Beheer van de communicatiemiddelen 
- Onderhoud 
- Opvolging van de nieuwe technologieën en updates 
- Herstellingen/onderhoud van de uitrusting 
- ... 
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4. Financiën 
- Coördinatie en uitwerking van de budgetten 
- Uitwerking van de financiële boordtabellen 
- Draaiboeken van de overheidsopdrachten, van de ondersteunings- en  
onderhoudscontracten  
- Inkomsten en boekhouding 
- Facturatie 
- Aankopen, bestelbonnen en contracten 
- Patrimonium en inventaris 
- ... 
 
5. Human resources 
- Beheer van de rekruteringen (oproep, kandidaturen, testen, ...) 
- Beheer van het personeel (loopbaan, eindeloopbaan) 
- Beheer van de individuele gegevens voor de wedden en premies 
- Ondersteuning bij het vakbondsoverleg en bij de vakbondsonderhandelingen 
- Verzekeringen van het personeel  
- Evaluatiebeleid van het personeel 
- Beleid inzake bevordering in de loopbaan en inzake weddeschaalverhogingen 
- Voorbereiding van de tuchtdossiers 
- Analyse van de behoeften, investerings- en rekruteringsplan 
- ... 
 
6. Welzijn op het werk 
- Opvolging van de medische onderzoeken 
- Opvolging van de medische selecties om voertuigen met passagiers te mogen 
besturen 
- Toezicht op de lichamelijke conditie uit medisch oogpunt van het operationeel 
personeel 
- Medische preventie, hygiëne  
- Psychologische opvolging 
- Ergonomische begeleiding 
- Arbeidsongevallen 
- Controle van de uiterste gebruiksdatum van geneesmiddelen 
- Advies en opvolging van het beheer van het medisch materiaal 
- De leden van de directie adviseren en bijstaan in de definiëring van het 
veiligheidsbeleid 
- Het veiligheidsbeleid bezielen en opvolgen  
- De risico's voor de gezondheid en de veiligheid op het werk evalueren 
- Zich informeren over de technische en reglementaire vernieuwingen 
- Alle maatregelen voorstellen die ertoe strekken om de veiligheid, de kwaliteit en de 
werkomgeving binnen de zone te verbeteren 
- Preventieprogramma's opstellen teneinde het aantal incidenten en de kostprijs 
ervan te verminderen 
- De leden van de zone sensibiliseren en opleiden inzake de veiligheidsaspecten, de 
kwaliteit en de omgeving 
- Het Hygiënecomité organiseren, bezielen en beheren 
- Deelnemen aan de analyse van de tekortkomingen, met name de 
arbeidsongevallen 
- Adviezen geven over de overheidsopdrachten en de aankoop van het materieel 
- ... 
 
7. Materieel (rollend/niet rollend) met inbegrip van de DMH 
- Beheer van het materieel en van de vervanging ervan 
- Verwezenlijking van een meerjarig aankoopplan 
- Onderhoudsbeleid van het materieel (onderhoud, herstelling, controles,...) 
- ... 
 
8. Gebouwen 
- Beheer van de gebouwen (herstellingen, onderhoud, verbeteringen, 
verbouwingen, ...) 
- Uitwerking van een meerjarig investeringsplan  
- Controle van de energiekosten 
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9. Eerste Interventie-uitrusting Werkkledij 
- Terbeschikkingstelling - Beheer van de voorraden 
- Aankoopplan 
- Onderhoud en controle  
- ... 
 
10. Beheer van de gespecialiseerde teams 
- GRIMP 
- Kynologenteams 
- Chemische cel 
- ... 
 
11. Beheer van de operaties 
- Rol van de wachtofficieren 
- Wachtdiensten van het personeel 
- Alarmeringsprocedure van de posten 
- Uitwisselingsprocedures met de dispatching 
- Voorbereiding en uitvoering van het zonale operationele beleid 
- De uitvoering van de operationele procedures met betrekking tot de toepassing en 
de verstrekking van de hulpverlening verzekeren 
- Het beheer van de bewegingen van operationele voertuigen in het kader van de 
handhaving van de zonale operationele dekking verzekeren 
- De samenwerkingsovereenkomsten met de civiele bescherming en de 
overeenkomsten inzake snelste adequate hulp met de andere zones identificeren en 
uitwerken  
- De verspreiding van een zonale operationele cultuur garanderen 
- Het operationele organisatieschema opstellen en de toepassing ervan verzekeren 
- Verdeling van het personeel en van het materieel binnen de hulpposten 
- ... 
 
12. Behandeling van de alarmering 
- Relatie met de 112-centra 
- Uitwisselen van informatie tussen zij die interveniëren en de 112-centra 
- Dispatching (ter beschikking stellen van de operationele informatie, opstelling van 
de alarmeringsprocedures, ...) 
- ... 
 
13. Operationele communicatie 
- Beheer van het radiopark, van de procedures en van de fleetmapping 
- ... 
 
14. Preventie en pro-actie 
- Analyse en inventaris van de recurrente risico's en van de punctuele risico's 
- De inventarisatie van de hydraulische middelen verzekeren 
- Beheer en behandeling van de preventiedossiers 
- Beheer preventietechnici  
- Beheer themabibliotheek 
- Campagnes ter bevordering van de preventie en sensibilisering 
- Uitwerking van voorafgaande interventieplannen 
- ... 
 
15. Opleiding van het personeel 
- Basisopleiding (brandweerman en/of ambulancier) : Integratie van de stagiairs 
- Begeleiding van de opleiding  
- Opvolging van het logboek van de opleidingen 
- Voortgezette opleiding (brandweerman en/of ambulancier): 
De basisbijscholingen, de verplichte bijscholingen verzekeren, de oefeningen 
verwezenlijken, de vaardigheden evalueren en de handhaving van de 
verworven kennis, lacunes wegwerken, ...) 
- Opleiding gespecialiseerde teams  
- Feedback van ervaringen 
- Oefeningen 
- Controle van de vaardigheden 
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- Opleiding tijdens de stages 
- Opleiding van de instructeurs 
- Beheer en opstelling van de cursussen 
- Uitwerking van de operationele procedures 
- Identificatie van het pedagogisch materiaal dat nodig is voor de opleidingen 
- Opstellen van het opleidingsplan van de zone en van de posten 
- Een beleid inzake de lichamelijke en sportieve activiteiten die nodig zijn voor het 
behouden van de lichamelijke conditie van de brandweerlieden voorstellen en 
beheren  
- De goedkeuring voor het dragen van het individuele ademhalingstoestel 
organiseren  
- Relatie met de erkende opleidingscentra 
- ... 
 
16. Noodplanning 
- Deelname aan de veiligheidscellen van de verschillende gemeenten van de zone 
alsook van de provincie 
- Deelname aan de uitwerking van de nood- en interventieplannen (algemene en 
bijzondere, Seveso, ...) Uitwerking van het monodisciplinair interventieplan van de 
zone  
- Beheer van grote evenementen 
- Organisatie en evaluatie van de monodisciplinaire oefeningen en 
multidisciplinaire oefeningen  
- Ontwikkeling van de interventieprocedures voor de specifieke risico's 
- Adviseurs gevaarlijke producten 
- ... 
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Bijlage 2 

Vormingsreglement 2.0 
Hulpverleningszone 1 - West-Vlaanderen 

Inhoud 
 

1 Inleiding 

1.1 Missie 

1.2 Visie 

2 Toepassingsgebied, definities en uitgangspunten  

2.1 Toepassingsgebied 

2.2 Basisbegrippen en definities 

2.3 Uitgangspunten 

3 Structuren, actoren en bevoegdheden 

4 Indelingen Vorming  

4.1 Categorieën van vorming 

4.2 Fysieke conditie – training  

4.3 Minimum aantal uren voortgezette opleiding op jaarbasis 

4.4 Minimum aantal uren permanente opleiding op jaarbasis 

5 Rechten en plichten  

5.1 Meldingsplicht  

5.2 Leerbereidheid  

5.3 Na-traject 

5.4 Weigering vorming op eigen initiatief 

5.5. te  weinig uren voortgezette opleiding 

6 Financiering en ondersteuning  

6.1 Vormingskosten 

7 Aanvraagprocedure  

8 Bijlagen 
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1 Inleiding 
 
1.1 Missie  

 

Wij willen alle leden van onze organisatie zo vormen, opleiden en trainen dat 
ze steeds snel, efficiënt, veilig en klantvriendelijk alle interventies waarvoor ze 
zijn opgeroepen en alle andere opdrachten die hen toebedeeld worden 
adequaat kunnen afwerken.  
 
Om deze missie te realiseren heeft de zone medewerkers met waarden nodig. 
De hulpverleningszone stelt de volgende waarden voorop: 
- respect 
- klantvriendelijkheid 
- probleemoplossend 
- kwaliteit 
- toekomstgericht handelen 
- creatief 
 
 
1.2 Visie 

 

Het vormingsbeleid is gericht op het uitdragen van de missie, en wil via een goede 
communicatie het zonepersoneel blijvend motiveren en ontwikkelen, waarbij we 
onze waarden o.a. via vorming en opleiding tot leven willen brengen. 

Het vormingsbeleid spitst zich toe op 2 niveaus. Binnen deze niveaus zoeken we 
naar de geschikte leervormen om te voldoen aan de leerbehoeften. 

 Op het niveau van de organisatie: de leerbehoeften in het kader van 
beleidsdoelstellingen, uitgaande van de missie en de waarden. Tevens 
houden we hier rekening met de leerbehoeften van de organisatie in het 
kader van organisatie -ontwikkeling en veranderingsprocessen (pro-
activiteit). 

 Op het niveau van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker zelf: de 
individuele leerbehoeften van het personeelslid. Tevens is vorming een 
instrument ter ondersteuning van de individuele ontwikkeling in de 
verticale of horizontale loopbaan. 

Het vormingsbeleid wil duidelijk het accent leggen op de meerwaarde van de 
verschillende leervormen die, binnen de budgettaire mogelijkheden, gericht zijn op 
de verdere ontwikkeling van kennis en competenties van alle personeelsleden in 
functie van de beleidsdoelstellingen. Het vormingsbeleid richt zich daarbij op het 
aanbieden van leervormen om de professionele competenties, die door het beleid 
en door de wetgever werden vastgelegd,  te ontwikkelen en verder te 
ondersteunen.   
De zone wil elk lid van de organisatie maximale kansen bieden  en verplichten om 
zijn of haar competenties, kennis en kunde op peil te houden & te verbeteren én 
zijn of haar fysieke gewenste conditie op peil te houden & te verbeteren. 
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Het vormingsbeleid wil ook, naast de ontwikkeling van de gewenste competenties, 
actief bijdragen tot de kennisontwikkeling, kennisborging en kennisdeling in de 
organisatie. 

 

2 Toepassingsgebied, definities en 
uitgangspunten 
 
2.1 Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle personeelsleden van de hulpverleningszone 
1.  
De wettelijke bepalingen van het KB  18 november 2015 betreffende de opleiding 
van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke 
Besluiten zijn van toepassing op het vormingsbeleid van de zone.  
 
Hiertoe behoren de volgende categorieën: 
- Operationeel personeel (beroeps en vrijwilligers) 
- Administratief en logistiek personeel 
- Managementfuncties 
 
2.2 Basisbegrippen en definities 

 
Hulpverleningszone 
Is de hulpverleningszone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 
betreffende de civiele veiligheid. 
 
Zoneraad 
Is de raad zoals bedoeld in artikel 24 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid. 
 
Zonecollege 
Is het college zoals bedoeld in artikel 55 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid. 
 
 
Diensttijd 
De diensttijd is de duur waarbinnen de medewerker verplicht is te werken volgens 
de arbeidsregeling die op hem of haar van toepassing is. 
 
Dienstvrijstelling 
Dienstvrijstelling is de toestemming die de zonecommandant aan de medewerker 
geeft om tijdens de diensturen afwezig te zijn gedurende een vooraf bepaalde tijd, 
met behoud van alle rechten. 
 
Vormingstijd 
Vormingstijd is de effectieve duur van de opleiding/vorming. Middagpauzes en 
verplaatsingstijd worden niet gerekend als vormingstijd. Middagpauzes worden niet 
gezien als diensttijd. 
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Verplaatsingstijd 
De verplaatsingstijd is diensttijd en tevens de tijd die nodig is om zich  vanaf de 
standplaats van het personeelslid, zijnde de brandweerpost, naar de plaats van de 
vorming/studiedag te begeven en terug.  Er bestaan twee gevallen: 

- ofwel wordt vertrokken van thuis uit (of vanuit elke een andere plaats die niet de 
kazerne is) met een privévoertuig: de verplaatsingstijd is geen diensttijd, maar de 
reiskosten worden vergoed op basis van artikel 3 van het geldelijk statuut. 
- ofwel vertrekt men naar de opleiding vanuit de kazerne, omdat er bijvoorbeeld 
een wacht volgt of openbaar vervoer georganiseerd wordt door de zone: de 
verplaatsingstijd = diensttijd. Er zijn geen reiskosten. 
Voor opleidingscentrum WOBRA wordt  een vastgelegde  verplaatsingstijd 
toegekend. (zie bijlage  I) Voor andere verplaatsingen wordt de reële 
verplaatsingstijd als diensttijd aanvaard.  
 
2.3 Uitgangspunten 

Opleidingen , oefeningen … worden binnen tijdens arbeidstijd gevolgd.  Dat wil 
zeggen dat:   - men dit tijdens ingeroosterde diensttijd kan volgen (indien minimum 
aantal personeelsleden gegarandeerd is) 
- men dit in opt-out kan uitvoeren 
- men dit in compensatie kan uitvoeren 
- men zich kan laten vervangen door een collega waardoor men opleiding kan 
volgen. 
Wanneer de dienst wordt verlaten om een opleiding te volgen, moet het 
personeelslid na de opleiding de dienst zo spoedig mogelijk vervoegen. 
 
Vormingsrecht en -plicht voor de medewerker  
De medewerker heeft het recht, maar ook de plicht, om via opleiding en vorming 
zijn of haar persoonlijke bijdrage aan de organisatie te verbeteren of op peil te 
houden en zo mee te werken aan de kwaliteit van de dienstverlening en/of de 
interne organisatie. 
Vorming op eigen initiatief omvat elke vorming die het personeelslid zelf aanvraagt. 
Verplichte vorming omvat elke vorming die de zonecommandant of zijn 
afgevaardigde oplegt. In art. 302 van het statuut wordt vermeld dat ontslag van 
ambtswege kan worden uitgesproken indien met niet het vooropgestelde aantal 
uren voortgezette opleiding heeft gevolgd.  Vormingsplicht blijft geldig tot het jaar 
waarin het personeelslid  VVP geniet of op pensioen gaat. 
 
Vormingsrecht en -plicht voor de hulpverleningszone 
De hulpverleningszone kan aan de medewerker(s) vormingsinspanningen opleggen 
met het oog op een betere uitoefening van de functie, de dienst of de 
hulpverleningszone in het algemeen. De hulpverleningszone zal medewerkers de 
mogelijkheid bieden om aan hun vormingsrecht en -plicht te voldoen. 
Bij gelijktijdige vormingsaanvraag zal de zonecommandant beslissen wie de 
opleiding kan volgen.  
 
Verplichte vorming in het kader van de functionele loopbaan 
De functionele loopbaan bestaat in de toekenning door het zonecollege van één of 
meer hogere weddenschalen op basis van graad anciënniteit, vorming en evaluatie. 
De bepalingen met betrekking tot de functionele loopbaan zijn opgenomen in het 
administratief statuut voor het brandweerpersoneel. 
 
Andere verplichte vorming 
Andere verplichte vorming omvat elke opleiding en vorming die na beslissing van de 
zonecommandant, of omwille van wettelijke verplichtingen of andere 
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noodwendigheden, aan een medewerker kan worden opgedragen in het belang van 
de dienst. 
 
Oefenbeleid 
De hulpverleningszone hanteert het oefenbeleid als leidraad voor de trainingen die 
opgenomen zijn in het strategische plan en het operationeel plan. 
Het oefenbeleid is een instrument om de kerntaak “trainen” in ieder post op een 
gelijkaardige manier in te vullen. De nadruk ligt vooral op de oefensystematiek , cfr. 
KB  opleiding  met daarin het bepalen van de oefenonderwerpen, het opmaken en 
plannen van de oefeningen, het oefenen zelf en het evalueren en registeren. De 
analyse achteraf geeft dan ook aan of de beschikbare oefeningen en resultaten in 
overeenstemming zijn met de technische competenties of vaardigheden die nodig 
zijn voor het takenpakket. 
 

 De instrumenten van het oefenbeleid zijn: 
- Oefenkaarten (bevatten de aanpak van de oefening en de criteria voor evaluatie) 
- instructiekaarten (registratie ten behoeve van inspectie) 
- Lesbrieven (bevatten de inhoud van de vorming) 
- Draaiboeken (bevatten de scenario’s van de oefening) 
- Risicoanalyses en veiligheidsplannen (zorgen voor veilig oefenen) 
- Didactisch materieel 
- Een databank (voor de registratie en de analyse van de evaluaties) 
 
Instructeurs  
Voor de begeleiding van opleiding, vorming en training of oefening worden drie 
types instructeurs gedefinieerd. 

 FOROP-opgeleide instructeur, in staat om zelf de pedagogische fiche en 
opleidingsinstructies te ontwikkelen met betrekking tot een opleiding of 
training. 

 FOROP-opgeleide instructeur, in staat om de pedagogische fiches en 
opleidingsinstructies te lezen, interpreteren en te vertalen naar de concrete 
opleiding en uitvoering; de lesgever m.a.w. 

 Assistent-instructeur: is een basisopgeleide medewerker van de instructeur 
die meewerkt aan de uitvoering van de opleiding of training. Meestal gaat 
het hierbij om praktijkoefeningen. 
Bij ontstentenis van FOROP opgeleide instructeurs kunnen ook 
‘vakbekwame’ instructeurs  deze kennis overbrengen.  
 

3 Structuren, actoren en bevoegdheden 
 
De zonale werkgroep Vorming 
De zonale werkgroep Vorming bestaat ten minste uit het hoofd Vorming en de 
opleidingsverantwoordelijken van elke brandweerpost van de hulpverleningszone. 
 
De taken van de zonale werkgroep Vorming zijn onder meer: 

 Het opmaken van een actieplan  voor vorming (jaarlijks op te maken en 
driemaandelijks bij te sturen indien nodig) volgens het strategisch plan 

 Het implementeren van het vormingsbeleid 
 Het opmaken van een jaarlijks of zesmaandelijks oefenplan voor de zonale 

oefeningen 
 Het begeleiden en stimuleren van de oefenstaf binnen elke post in hun 

taken rond de praktische uitwerking van vorming en training 
 Controle van de registratie van vorming en training 
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De vormingsstaf  
De vormingsstaf bestaat ten minste uit de opleidingsverantwoordelijke van de post  
en (kerngroep) van  instructeurs van de post. 
 
De taken van de vormingsstaf zijn onder meer 

 Het verzorgen van de praktische uitwerking van het operationeel plan voor 
Vorming 

 Het opstellen van draaiboeken 
 Het opstellen van oefenscenario’s 

 
Andere actoren en bevoegdheden 
 
De zoneraad keurt de begrotingskredieten voor vorming en het vormingsreglement 
goed. 
 
Het zonecollege neemt akte van het jaarlijks vormingsaanbod, de aanvragen van 
vorming in het kader van teambuilding en opleidingen in het buitenland. Zij keurt 
eveneens als hoofdbudgethouder de deelnamekosten van alle vormingsaanvragen 
goed via 
een collegebesluit. 
 
De zonecommandant verleent goedkeuring aan het jaarlijks vormingsaanbod en 
kan de personeelsleden verplichten om in functie van een kwaliteitsvolle 
dienstverlening vorming te volgen. 
- keurt zowel de aanvragen van vorming in het kader van teambuilding en 
opleidingen 
in het buitenland goed 
- verleent advies over de toepassing van het eventuele vormingsaanbod 
- neemt de doorslaggevende gemotiveerde beslissing in geval van niet-consensus 
tussen 
het diensthoofd VTO  en zijn medewerkers over de aanvraag tot deelname aan een 
vorming 
 
De directeur  VTO 
- maakt een strategisch plan voor vorming (in overeenstemming met de visie van de 
zone) 
- levert voorbereidend werk voor het beleidsniveau 
- staat in voor de kwaliteitsbewaking van het vormingsgebeuren en waakt over 
uniformiteit 
- begeleidt en stimuleert de zonale werkgroep Vorming in hun taken rond de 
implementatie van het vormingsbeleid 
- staat in voor de detectie van vormingsbehoeften en de prospectie van het 
vormingsaanbod 
- adviseert de vormingsaanvragen  
- informeert op een actieve manier de personeelsleden over de verschillende 
vormingsmogelijkheden 
 
Diensthoofd Vorming, Training en Opleiding 
Het diensthoofd VTO is belast met de praktische uitwerking van het actieplan, 
opvolging en organisatie van permanente vorming en voortgezette opleiding. Hij/zij 
zetelt in de opleidingsraad WOBRA en onderhoudt een suprazonaal netwerk met 
betrekking tot VTO. Hij/zij opereert onder het gezag van de Directeur VTO.  
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De direct leidinggevende of eerste beoordelaar 
- is verantwoordelijk voor het sturen van de ontwikkeling van het basiskader, 
middenkader en hoger kader, o.a. via de cyclus plannings-, functionerings- en 
evaluatiegesprek. De vormings- en leerbehoeften van het personeelslid staan 
hiertoe bij elk plannings- en functioneringsgesprek op de agenda. Er is aandacht 
voor het POP (= Persoonlijk Ontwikkelingsplan) van het personeelslid. De 
functieomschrijving vormt hierbij een leidraad.  
- heeft een coachende rol bij de keuze, de toepassing en de opvolging van de 
vormingsactiviteiten. 
 
Het personeelslid 
-levert een actieve bijdrage aan de invulling van zijn of haar vorming 
-vraagt vormingsactiviteiten gemotiveerd en weloverwogen aan zoals bepaald in dit 
reglement 
-stelt zich met een geïnteresseerde, actieve leerhouding op tijdens de 
vormingsactiviteit 
-verwittigt de oefenleider wanneer hij/zij niet kan deelnemen aan een geplande 
opleiding en vermeld daarbij de reden. 
-bespreekt nieuwe inzichten aangaande vorming waaraan hij/zij heeft 
deelgenomen, tijdens het werkoverleg 
-maakt met de directe leidinggevende afspraken betreffende de toepassing en de 
opvolging van de vorming op de werkplek (personeelslid kan gevraagd worden de 
opgedane kennis door te geven aan collega’s). 

 

 
 
4 Indelingen vorming 
 
4.1 Categorieën van vorming 
 
Basisopleiding : behalen  van een brevet  
Het betreft opleiding verbonden aan de hiërarchische loopbaan, ofwel om een 
loopbaan te starten, ofwel om naar een hogere graad over te gaan.  
Het doel van de basisopleiding is de kandidaat te vormen met de nodige 
professionele basiscompetenties om zijn toekomstige essentiële taken uit te 
voeren, eigen aan het niveau van functie waarvoor hij/zij in dienst treedt. 
Op het einde van een basisopleiding moet een kandidaat over een 
competentieprofiel 
beschikken dat hem/haar in staat stelt situaties waarmee hij/zij geconfronteerd 
wordt in te 
schatten en te reageren op een zo efficiënt mogelijke wijze binnen het algemene 
werkingskader van de dienst. Hij/zij moet na een basisopleiding een integrale en 
probleemoplossende aanpak verworven hebben, en op een kwalitatieve en 
dienstvaardige 
wijze handelen. Hij/zij moet in staat zijn op zijn/haar niveau initiatieven te nemen 
en om op een kritische manier het eigen professionele gedrag te evalueren. 
 
Permanente opleiding : georganiseerd door de zonecommandant of zijn 
afgevaardigde: 
De permanente opleiding is opleiding bedoeld in art. 150, §2, van het KB van 19 
april 2014, georganiseerd door de zonecommandant of zijn afgevaardigde, 
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overeenkomstig de oefensystematiek goedgekeurd door de Minister, na advies van 
het kenniscentrum.  
Het is de opleiding die niet behoort tot de basisopleiding (hiervoor) en niet behoort 
tot de gespecialiseerde opleiding (hierna).  
 
Gespecialiseerde opleiding : behalen van getuigschrift 
De gespecialiseerde opleiding is een opleiding voor het verwerven van kennis en 
competenties, nodig voor het uitoefenen van een gespecialiseerde functie. Het 
betreft een beroepsopleiding die tot doel heeft nieuwe kennis en vaardigheden te 
verwerven om bepaalde dimensies van zijn/haar functie uit te diepen.  
 
Voortgezette vorming : behalen van een attest 
De voortgezette vorming is de opleiding bedoeld in art. 150, §1 van het koninklijk 
besluit van 19 april 2014 voor het aanvullen, behouden of verbeteren van reeds 
verworven competenties, overeenkomstig de catalogus voortgezette opleiding 
goedgekeurd door de Minister, na advies van het Kenniscentrum. 
De voortgezette vorming is een plicht. De voortgezette opleiding leidt tot het 
behalen van een getuigschrift, een attest of een modulecertificaat.  De voortgezette 
vorming neemt een belangrijke plaats in het behoud van niveau van competentie 
van de werknemers, en verstrekt tevens de tools voor het efficiënt beheersen van 
de nieuwe technieken en moderne middelen van het veiligheidsmilieu. 
 
Functiegerichte vorming 
Functiegerichte vorming omvat specifieke vorming die als hoofddoel heeft het op 
peil houden of verbeteren van de kennis, vaardigheden of houdingen rond een 
onderwerp dat vervat is in de kernresultaatsgebieden of verbonden is aan de 
competenties van de functiebeschrijving. 
 
Vorming gericht op de algemene ontwikkeling 
 
Vorming gericht op de algemene ontwikkeling omvat : 

 vorming rond een onderwerp dat niet expliciet vervat is in de 
kernresultaatsgebieden of de competenties van de functiebeschrijving 

 vorming die eerder gericht is op kwaliteitsverbetering en/of algemene 
ontwikkeling 

              (hieronder ook begrepen de studiedagen, colloquia, symposia,…) 
 vorming die gericht is op functieverruiming  binnen de uitbouw van de 

horizontale doorgroei in de loopbaan (vlakke loopbaan) 
 
Vorming bij aanstelling op proef  
De aanwervingsstage staat beschreven in Titel II, art. 39, 40, 42, en 43 van het KB 19 
april 2014 (statuut).  De zoneraad  bepaalt theoretische en praktische vorming die 
gevolgd wordt in dienst. Er wordt een stagebegeleider aangeduid door de 
zonecommandant. Deze stagebegeleider gebruikt een logboek waarin de 
opleidingen worden bijgehouden die de stagiair volgt. De stage eindigt 1 jaar na het 
behalen van het brevet. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 40, § 2, 
kan de totale stageperiode niet langer zijn dan drie jaar voor de beroepsstagiair en 
vijf jaar voor de vrijwillige stagiair beginnend vanaf de dag van de indiensttreding. 
De zonecommandant kan de toestemming geven om aanwervingsstage te volgen 
van max. 3 maand in een andere zone.  
Tijdens de aanwervingsstage van brandweerman moet de stagiair-beroeps het 
rijbewijs C behalen, indien hij meer dan eenentwintig jaar is, of C1, indien hij minder 
dan eenentwintig jaar is. De zonecommandant  kan eveneens beslissen dat de 
stagiair-beroeps zijn brevet ambulancier moet behalen en vermeldt dit desgevallend 
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in de oproep tot kandidaten.  De zone neemt de kosten voor het behalen van 
voornoemde brevetten op zich.  
Er wordt een stagecommissie opgericht ter evaluatie van de stagiairs. Deze 
commissie wordt voorgezeten door de zonecommandant of zijn afgevaardigde. 
Verder worden drie personeelsleden aangeduid bekleed met een graad minimum 
gelijkwaardig aan de aanwervingsgraad van de stagiair.  
 
Vorming naar aanleiding van een ongunstige evaluatie 
Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie kan vorming 
worden 
aangeboden die afgestemd is op de vastgestelde behoeften aan het personeelslid 
met een 
ongunstige evaluatie tijdens de loopbaan. 
 
Vorming in het kader van verandering van functie of post 
Hier kan een mogelijkheid geboden worden voor personeelsleden die van de 
operationele 
functie al dan niet verplicht moeten overstappen naar een administratieve of 
logistieke functie of verandering van post. 
 
Vorming voor administratieve en logistieke medewerkers 
Zie RPR administratief personeel zone 1 en bijlage II hoofdstuk IX 
 
Bijscholing bij wedertewerkstelling na langdurige afwezigheid (tgv ziekte, 
loopbaanonderbreking, e.d.) gedurende 6 maanden of meer. 
De zonecommandant zal opleggen dat het personeelslid slaagt in een 
competentieproef en dat een bijscholing, al dan niet voorafgaand aan de 
wedertewerkstelling, gevolgd wordt.  
 
4.2 Fysieke conditietraining + zonale persluchtoefening 

 
Er wordt gestreefd naar een optimale fysieke conditie voor het operationeel 
personeel van de brandweer.  De aanwezige fysieke conditie vertaalt zich in het 
slagen in de PPMO testen die beschreven worden in de MO van 12 september 2014. 
Er mag worden verwacht dat een brandweerman in alle omstandigheden over 
voldoende fysieke conditie beschikt om zijn functie effectief, efficiënt en veilig te 
kunnen uitvoeren en daarbij ook zijn eigen gezondheid en dat van collega’s niet in 
gevaar brengt. 
De zone faciliteert de mogelijkheden voor training  voor haar personeel om hen 
onder begeleiding te laten oefenen met het oog op het behoud of het verbeteren 
van de fysieke conditie. 
Er zal jaarlijks een oefening plaatsvinden voor elk operationeel personeelslid, PPMO 
in jaar X, persluchtoefening in jaar X+1, dit op alternerende wijze.  
 
4.3 Minimum aantal uren voortgezette  opleiding op jaarbasis 

 
Het personeelslid volgt minimum 24u voortgezette opleiding op jaarbasis (vanaf 
2019) 
 
4.4 Minimum aantal uren permanente  opleiding op jaarbasis 

 
Het personeelslid  volgt minimum 24u permanente opleiding.  
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5 Rechten en plichten 
 
5.1 Meldingsplicht 

 
Opleidingstijd is diensttijd en bijgevolg zal een personeelslid dat niet kan deelnemen 
aan een aangevraagde of opgelegde opleiding zijn of haar afwezigheid moeten 
kunnen wettigen.  De afwezigheid zal kenbaar gemaakt worden aan de 
administratie van de respectievelijke post. De afwezigheid bij opleiding wordt voor 
de start van de opleiding  gemeld conform de procedures die geldig zijn in de 
respectievelijke posten.   
 
 
 
 
5.2 Leerbereidheid 

 
Het personeelslid neemt met een open en kritische geest deel aan de vorming en 
toont 
leerbereidheid door een actieve deelname en/of luisterbereidheid tijdens de 
activiteit.  Tijdens vorming  buiten de normale werkplaats draagt het personeelslid 
de waarden en normen van de zone uit.  
 
 
5.3 Na-traject 

 
Het personeelslid deelt het geleerde op een werkoverleg en/of tijdens een 
informeel contact 
met collega’s en integreert dit waar mogelijk in de uitvoering van de taken. De 
eventuele 
actiepunten kunnen opgenomen worden in de taakafspraken in het persoonlijk 
ontwikkelingsplan voor verdere opvolging. 
 
 
5.4 Weigering vorming  
 
De vorming mag de goede werking van de dienst niet in het gedrang brengen. 
De gemotiveerde beslissing om de aanvraag te aanvaarden  of te weigeren wordt 
door de commandant of zijn afgevaardigde aan het personeelslid overgemaakt 
binnen de dertig dagen volgend op de indiening van de aanvraag. De weigering 
dient gemotiveerd te worden. 
Wat betreft aanvragen van opleiding  tot het behalen van een brevet gelden de 
bepalingen van het KB opleidingen, hoofdstuk 3 Afdeling 4, art. 37: toelating tot 
opleiding.  

 
6 Financiering en ondersteuning 
 
6.1 Vormingskosten 

 
Algemeen 
Vormingskosten omvatten de directe kosten die voortvloeien uit deelname aan de 
vorming, onder meer de deelname-, syllabus-, examenkosten. 
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De reis- en verblijfskosten worden vergoed volgens de modaliteiten in geldelijk 
statuut van het personeel van de zone. 
Voor functiegerichte vorming en vorming gericht op de algemene ontwikkeling 
worden, binnen de perken van de goedgekeurde vormingskredieten, de 
vormingskosten door de hulpverleningszone betaald bij inschrijving voor de 
vorming. 
De mate van tegemoetkoming van deze ondersteuning kan afhangen van de 
categorie vorming. 
Bij ongeoorloofde of ongewettigde afwezigheid op de opleiding of vorming of bij 
vroegtijdige stopzetting van de opleiding of vorming zonder geldige reden, kan de 
zoneraad besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de 
vormingskosten die door de zone werden ten laste genomen. 
 
 
 

7 Aanvraagprocedure  
 
De aanvraagprocedure behoort tot de autonomie van de hulpverleningszone. 
 
Algemene bepalingen 
Elke deelname aan vorming dient te worden gericht aan de coördinator VTO van de 
post. Nadat hij/zij goedkeuring heeft gegeven wordt het document verstuurd naar 
de beheerder van de zonale opleidingsagenda (Nico.Vandergunst@zone1.be) De 
beheerder van de opleidingsagenda verzamelt de inschrijvingen en legt deze voor 
goedkeuring voor aan het diensthoofd VTO, en bij afwezigheid aan de directeur VTO 
of zonecommandant. Voor de aanvraag voor goedkeuring van vorming zijn de 
modaliteiten van het KB Opleiding van toepassing.  
 
Aanvraag- en goedkeuringsprocedures van vorming  
Het personeelslid start de aanvraagprocedure voor goedkeuring van een vorming. 
Het personeelslid maakt gebruik van het (digitaal) formulier ‘Aanvraag vorming’, dit 
in afwachting van een softwarepakket die de procedure zal sturen.  De 
zonecommandant zal de aanvraag goedkeuren op basis van een operationele 
meerwaarde voor de zone.  De zonecommandant kan zich voor de beslissing laten 
bijstaan door het diensthoofd VTO en de postoverste. Voor het administratieve 
personeel zal de directeur bedrijfsvoering deze beslissing nemen.  
 
Aanvraag- en goedkeuringsprocedures van vorming in het buitenland 
Het zonecollege  keurt aanvragen voor vorming in het buitenland goed of af. 
 
Deelnamekosten 
De hulpverleningszone neemt de deelnamekosten ten laste binnen het 
goedgekeurde budget.  
 
Verplaatsingskosten 
De hulpverleningszone neemt de verplaatsingskosten ten laste als het personeelslid 
gebruik maakt van een persoonlijk voertuig, en dit conform het KB 19 april 2014 
(statuut). De reiskosten worden vergoed op basis van artikel 3 van het geldelijk 
statuut.  De terugbetaling van de verplaatsingskosten dient aangevraagd worden via 
het zonaal formulier. 
 
Vormingsverlof 
De deelnemers krijgen dienstvrijstelling of compensatieverlof voor de gepresteerde 

mailto:Nico.Vandergunst@zone1.be
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uren die de opleiding of vorming  tot gevolg heeft.  
 
Vrijstelling van verplichte vorming 
De personeelsleden kunnen van de verplichting tot deelname aan de verplichte 
vorming geheel of gedeeltelijk vrijgesteld worden als daar ernstige redenen voor 
zijn, andere dan overmacht. Het personeelslid dat meent een ernstige reden te 
hebben voor een vrijstelling van de verplichte deelname, vraagt die vrijstelling voor 
de start van de vorming aan bij de vormingsverantwoordelijke.  De 
zonecommandant beslist over de eventuele vrijstelling. 
 
 
 

 
 

AANVRAAGFICHE  VORMING 
 

Gegevens van de vormingsactiviteit  
 
Algemene gegevens 
 

Soort opleiding : 
 

Locatie : 
 

Data :  
 

Aantal uren opleiding :  
 

Organisator :  
 

Deelnamekosten:  
 

Verplaatsing : (schrappen wat niet 
past) 

O  eigen wagen 
O  dienstvoertuig 
O  andere 

 

  

 

Naam cursist(en) 
 

1 
7 

2 
8 

3 
9 

 

4 
10 

5 
11 

 

 

Situering en motivering van de aanvraag 

O Brevetopleiding 

O Voortgezette opleiding (attestopleiding) 

O Gespecialiseerde opleiding  (getuigschriftopleiding) 

O Vorming in het kader van persoonlijke ontwikkeling en kennisverruiming 
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Advies coördinator VTO van de post: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam en handtekening cursist(en) 

 

Handtekening Hoofd Vorming 

Datum :  

 

8 Bijlagen 
Bijlage I – vastgelegde reistijden WOBRA 
Tijdsforfaits post - 
WOBRA 

    

      

      

Post 
Afst.  post-
WOBRA * tijd * 

tijd enkel 
traject H/T 

 Brugge 17,8 km 21 min 30 min 60 min tijd die nu wordt gehanteerd 

Knokke-Heist 31,9 km 46 min 60 min 120 min tijd die nu wordt gehanteerd 

Oostende 28,1 km 30 min 30 min 60 min tijd die nu wordt gehanteerd 

Gistel 15,0 km 19 min 30 min 60 min 
 Middelkerke 30,7 km 27 min 30 min 60 min 
 De Haan 26,0 km 28 min 30 min 60 min 
 Oostkamp 12,6 km 14 min 15 min 30 min 
 Ruddervoorde 9,6 km 14 min 15 min 30 min 
 Torhout 9,4 km 13 min 15 min 30 min 
 Blankenberge 24,2 km 30 min 30 min 60 min 
 

      * volgens routebeschrijving 
google maps 

     
Bijlage II – Vorming administratief 
personeel 
Hoofdstuk IX  Vorming 
 
Afdeling I  Algemene bepalingen 
 

Artikel 70 
Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht vermeld in afdeling 
II en III, wordt onder vorming verstaan : elk begeleid en gestructureerd leertraject, 
ongeacht of dat intern of extern aan het bestuur georganiseerd wordt, ongeacht de 
duur ervan en ongeacht of het individueel dan wel in groepsverband georganiseerd 
wordt. 
 
Artikel 71 
§1.  De personeelsleden hebben recht op informatie en vorming zowel met 
betrekking tot aspecten die nuttig zijn voor de uitoefening van de functie als om te 
kunnen voldoen aan de bevorderingsvereisten.  Van de bij dit hoofdstuk bedoelde 
vorming worden uitgesloten : de opleidingen die resulteren in het verwerven van 
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een diploma, bijzondere bekwaamheidsakte, getuigschrift of brevet dat toegang 
geeft tot een betrekking van niveau A, B of C. 
 
§2. De personeelsleden houden zich op de hoogte van de ontwikkelingen en de 
nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. 
 
§3. De vorming is een plicht als ze noodzakelijk blijkt voor de uitoefening van de 
functie of het functioneren van een dienst, of als ze een onderdeel uitmaakt van 
een herstructurering of reorganisatie van een afdeling of een implementatie van 
nieuwe werkmethodes en infrastructuur. 
 
Artikel 72 
Als er meer personeelsleden in aanmerking komen voor een bepaalde 
vormingsactiviteit en een gelijktijdige deelname vanwege het dienstbelang niet 
mogelijk is, kan de commandant, naar gelang van het geval, op basis van één van de 
volgende criteria voorrang geven : 
 

1. aan het personeelslid met een rechtstreeks functioneel belang bij de 
opleiding, zoals blijkt uit zijn/haar functiebeschrijving, persoonlijke 
doelstellingen of planning; 
 

2. aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het baat heeft bij de 
vormingsactiviteit; 

 
3. aan het personeelslid van wie uit de evaluatie blijkt dat het een bijzondere 

verdienste heeft op het domein van de vormingsactiviteit; 
 

4. aan het personeelslid dat zich in het kader van een taakverdeling 
specialiseert in de materie; 

 
5. aan het personeelslid met de laagste anciënniteit dat zich nog in de fase 

bevindt van kennisverwerving of de verwerving van vaardigheden met 
betrekking tot de functie; 

 
6. aan personeelsleden van een bepaalde dienst om functionele redenen. 

 
Artikel 73 
Het personeelslid krijgt voor alle opgelegde of toegestane interne of externe 
vormingsactiviteiten waaraan het deelneemt dienstvrijstelling en de periodes van 
afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. 
 
Als de opgelegde of toegestane vormingsactiviteit buiten de werktijden plaatsheeft, 
krijgt het personeelslid daarvoor een volledige compensatie.  De compensatie wordt 
genomen in afspraak met de leidinggevende, rekening houdend met het 
dienstbelang. 
 
 
Artikel 74 
De zone draagt de kosten voor de deelname aan de opgelegde of toegestane 
vormingsactiviteiten.  Tot die kosten behoren ook de kosten voor verplaatsing naar 
en van de plaats waar de vormingsactiviteit plaatsheeft.  Het personeelslid moet 
daartoe de bewijsstukken van de verplaatsingskosten indienen.   De regeling die 
geldt voor dienstverplaatsingen is van toepassing op de verplaatsingen voor 
vorming. 
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Artikel 75 
Het personeelslid dat om een gegronde reden niet kan deelnemen aan een 
aangevraagde en toegestane vormingsactiviteit deelt dat zonder uitstel voor de 
aanvang van de vormingsactiviteit mee aan zijn leidinggevende.  De leidinggevende 
kan een ander personeelslid in de mogelijkheid stellen om de vorming te volgen. 
 
 
Artikel 76 
De mate waarin het personeelslid na deelname aan vormingsactiviteiten in zijn/haar 
dagelijks werk toepassing maakt van de geleerde vaardigheden of van de verworven 
kennis, is een element in zijn/haar evaluatie. 
 
Naar gelang van de aard van de vormingsactiviteiten moet het personeelslid 
bovendien : 

1. deelnemen voor een proef als de vormingsactiviteit daarmee afsluit; 
2. rapporteren aan de leidinggevende en de collega’s en informatie 

uitwisselen. 
 
 
Afdeling II De vormingsplicht 
 
Artikel 77 
Het personeelslid op proef neemt deel aan een leertraject dat zijn integratie in het 
bestuur en zijn/haar inwerking bevordert. 
 
Artikel 78 
Het personeelslid kan verplicht worden om vorming te volgen : 
 

1. om kennis te nemen van nieuwe wetgeving en nieuwe inzichten met 
betrekking tot zijn/haar functie of dienst; 

2. om vertrouwd te worden met nieuwe informaticatoepassingen; 
3. na een procedure van interne personeelsmobiliteit, herplaatsing of 

bevordering om zich in te werken in de nieuwe functie; 
4. om vertrouwd te worden met het gebruik van nieuwe materialen; 
5. als de vorming een onderdeel is van een verbeterplan voor de werking van 

de dienst; 
6. om het individueel functioneren op het vlak van kennis of vaardigheden te 

verbeteren; 
 
Artikel 79 
Met behoud van de toepassing van de gevolgen van de evaluatie wordt vorming 
aangeboden die afgestemd is op de vastgestelde behoeften aan het personeelslid 
met een ongunstige evaluatie tijdens de loopbaan. 
 
Artikel 80 
De verplichting om aan vormingsactiviteiten deel te nemen gaat uit van de 
zonecommandant.  De personeelsleden kunnen van de verplichting tot deelname 
aan de opgelegde vormingsactiviteit vrijgesteld worden als daar gegronde redenen 
voor zijn, andere dan overmacht.  Het personeelslid dat meent een gegronde reden 
te hebben voor een vrijstelling van de verplichte deelname, vraagt die vrijstelling 
voor de start van de vormingsactiviteit aan bij de vormingsambtenaar.  De 
commandant beslist over de eventuele vrijstelling. 
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Afdeling III Het vormingsrecht 
 
Artikel 81 
Het personeelslid dat wil deelnemen aan een vormingsactiviteit vraagt daartoe 
toestemming zijn/haar hoofd van dienst.  Het personeelslid motiveert zijn/haar 
aanvraag. 
Het hoofd van dienst stuurt vormingsaanvragen voor advies door aan de 
zonecommandant.   
 
Het personeelslid van wie de vormingsaanvraag geweigerd werd kan de 
zonecommandant raadplegen. 
 
De zonecommandant toetst de aanvraag aan de vastgestelde vormingsbehoeften, 
de planning en de beschikbare middelen.  Hij/zij overlegt daarover zo nodig met de 
postoverste en het personeelslid. 
 
De postoverste stelt aan de zonecommandant voor om toestemming te geven of te 
weigeren.  De zonecommandant beslist over de toestemming of de weigering.  Hij 
motiveert zijn beslissing. 
 
Artikel 82 
De toestemming voor deelname aan een vormingsactiviteit kan geweigerd worden 
op grond van de volgende algemene criteria : 
 

1. het dienstbelang, meer bepaald de minimale personeelsaanwezigheid die 
vereist is voor een goede werking van de dienst op het tijdstip dat de 
vormingsactiviteit doorgaat; 
 

2. het gebrek aan inhoudelijke relevantie of meerwaarde van de aanvraag 
voor het bestuur of voor het personeelslid in kwestie; 

 
3. praktische bezwaren zoals de prioriteiten in het vormingsplan, de 

bestaande voorrangregels of een te hoge kostprijs. 
 
Als vorming om een van deze redenen geweigerd wordt, kan in overleg met het 
hoofd van dienst en het personeelslid een geschikt alternatief aangeboden worden. 
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Bijlage 3  

Voorstel zonale SOP  dringende interventies 

subwerkgroep duikers: 
 

In dit voorstel heb ik ook  een aantal aspecten besproken i.v.m.  de 

toekomstige “zonale werking” . 

 

Uit te werken dringende interventies te water : 

1. Drenkeling  

2. auto te water 

3. persoon recent  vermist (minder dan 1 uur) 

 

Men  moet er steeds van uit gaan dat redding- en reanimatiepogingen bij een 

verdrinkingsslachtoffer dat minder dan een uur onder water is geweest, nog 

een overlevingskans inhouden. Ook moet er rekening gehouden worden dat 

bij een auto te water de inzittenden nog een bepaalde tijd kunnen ademen in 

een luchtklok. 

 

Geografisch zijn Brugge (bv. Oostelijk interventiegebied van de zone) en 

Oostende (bv. Westelijk interventiegebied van de zone) goed gelegen om een 

duikerswagen met duikteam te behouden, rekening houdend met de populatie, 

hoeveelheid water en aantal dringende duikinterventies !  

Hiervoor zijn brandweerduiker(s) best permanent op dienst. 

Bij voorkeur kan de duikerswagen van Brugge (met 2  brandweerduikers) best 

in de Voorpost  gestationeerd worden aangezien de meeste duikinterventies in 

deze nabijheid plaatsvinden (tijdswinst van meer dan 5 min. t.o.v. de 

hoofdkazerne Herdersbrug) ! 

 

Een specifiek uitgeruste duikerswagen is van essentieel belang om een duiker 

zo snel als mogelijk, veilig en volledig aangekleed ter plaatse te krijgen: 

-voorziening in cabine om duiktoestel te kunnen omhangen tijdens uitruk, met 

zichtbare richtingsaanwijzers en remlichten, met beweegbare trede om 

achterwaarts uit te stappen 

-afzonderlijke laadruimte voor materieel (duikstoel en reddingsbrancard)   

 

Algemeen :  Steeds worden volgende middelen uitgestuurd ! 
In bovenstaande gevallen is het moeilijk om in te schatten hoe de situatie ter 

plaatse zal zijn bij aankomst van de brandweer. Prioriteit = redden van 

mensen op een veilige manier. 

Bv. een "drenkeling" kan "een persoon vermist" worden, bij een "auto te 

water" kunnen de inzittenden "drenkeling" zijn, ... . 

Dus zijn de vereiste middelen in de 3 gevallen in principe hetzelfde. 

*autopomp : De autopomp die het snelst ter plaatse kan komen wordt 

uitgestuurd. In bepaalde gevallen kan de snelle tussenkomst van de autopomp 

levensreddend zijn bij slachtoffers die zich nog boven water bevinden, 

alvorens een duikteam ter plaatse is! 

Materieel: reddingsboei met touw, ladder, verlichting (zodanig opstellen dat 

duikers niet verblind worden), eventueel kan een neopreen uitrusting met 

reddingsvest en begeleidingstouw voorzien worden (zie Knokke) in 
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brandweerposten. Ook is het mogelijk dat een gewone brandweerman zonder 

pak de redding aangelijnd aanvat, tenminste wanneer de watertemperatuur het 

toelaat. 

*Hoogtewerker of kraan : De hoogtewerker of kraan die het snelst ter 

plaatse kan komen wordt uitgestuurd. Vanuit Brugge wordt automatisch ook  

een kraan (RFC) met windas uitgestuurd. 

Om evt. duiker te water te laten met duikstoel maar vooral om de drenkeling 

zo snel als mogelijk horizontaal uit het water te krijgen met de 

reddingsbrancard (voorkeur om met windas te werken). Indien het 

hoogteverschil tussen water en walkant meer dan 1 meter bedraagt, moet een 

ladder trapeze of duikstoel gebruikt worden. Als verlengstuk tussen korf en 

reddingsbrancard  kunnen eveneens hijsbanden voorzien worden per 

hoogtewerker. Er kunnen best hijsbanden in een duikerswagen voorzien 

worden (als verlengstuk en of om auto vast te leggen). 

Opmerking : Een kraan met voldoende capaciteit kan nodig zijn indien geen 

toegang tot de slachtoffers in het voertuig mogelijk is (centrale vergrendeling 

en gelaagd glas) 

*Boot : Afhankelijk van de oproep kan een boot uitgestuurd worden 

(duikvlag, haven, meerdere slachtoffers, assistentie duikers, …) 

De boot die het snelst ter plaatse kan komen. 

*Ambulance + MUG : 

 

***Duikerswagen*** Oostende of Brugge of (?) :  

De duikerswagen vertrekt met minimum 1 duiker en  3 man (chauffeur, 

begeleider en helper) die ook seingevers zijn of 2 duikers en 2 man (chauffeur 

en begeleider). 

Voor Brugge : indien een tweede duiker in de voorpost dienst doet wordt hij 

zo snel als mogelijk naar de plaats van interventie gebracht met een ander 

voertuig (zijn dan veiligheidsduikers voor elkaar). 

 Voor levensreddende  duikinterventies kan 1 aangelijnde duiker reeds starten 

en moet zo snel als mogelijk een 2 de brandweerduiker ter plaatse komen (dit 

in het geval een duiker een andere brandweeropdracht uitvoert, in de voorpost 

zit of er  geen tweede duiker op dienst is).  

Volgens de regelgeving moet de brandweer z’n organisatie zo plannen dat er 2 

duikers voorzien worden en kan enkel in onvoorziene omstandigheden één 

duiker alleen optreden bij dringende duikinterventies. 

Meestal zijn 2 beroepsbrandweerduikers op dienst in de post waar een 

duikteam is voorzien (systeem Brugge).  In het geval  er maar 1 duiker op 

dienst opkomt (bv. door ziekte, omstandigheidsverlof,  … ) of de tweede  

duiker momenteel niet kan of mag duiken (bv. verkoudheid, oorproblemen, 

…) kan een vrijwilliger brandweerduiker opgeroepen worden of evt. een 

beroepsbrandweerduiker zich vrijwillig ter beschikking  stellen om op dienst 

te komen. Zijn er geen kandidaten om als tweede duiker op dienst te komen 

dan kan bij een  dringende duikinterventie 1 duiker de redding starten en 

worden automatisch alle pagers van alle brandweerduikers (zowel 

vrijwilligers als beroeps) ingelegd en moet het andere beroepsduikteam ook 

ter plaatse komen (Brugge of Oostende). 

 

Eventueel kunnen extra beroeps- of vrijwillige brandweerduikers opgeroepen 

worden voor dringende duikinterventies.  Bij dringende duikinterventies 

kunnen vrijwilligers rechtstreeks met een dienstvoertuig van hun post naar de 

interventieplaats komen (met hun persoonlijke duikspullen). 
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Duikploeg in Oostende en in Brugge (met telkens 20 

beroepsbrandweerduikers).  

Een welbepaald aantal (bv. 14) vrijwillige brandweerduikers kunnen ingezet 

worden in Brugge of Oostende bij ziekte of afwezigheid van een 

beroepsbrandweerduiker. 

 

Momenteel zijn er 5 vrijwillige brandweerduikers in Middelkerke, 4 in 

Torhout en 4 in De Haan. Deze mensen moeten we zeker aan boord proberen 

te houden ter aanvulling van de duikteams  en eventueel aanvullen met 

nieuwe vrijwilligers.  Bij een tekort aan beroepsbrandweerduikers kunnen 

beroepsbrandweermannen  brandweerduiker worden of desnoods vrijwillige 

brandweerduikers  de kans geven om beroepsbrandweerduiker te worden…  

(iedereen van  zone 1 ), via selectie.  

Hier kan ook voorrang gegeven worden aan sportduikers met 2* of meer om 

de cursus brandweerduiker bij de WOBRA te volgen. 

Om het aantal brandweerduikers op peil te houden moeten tijdig collega's de 

opleiding tot 2* en of brandweerduiker kunnen volgen (gaat over meer dan 

een jaar !) !  

 

Duikoefeningen : Regelmatig kunnen vrijwilligers- en 

beroepsbrandweerduikers samen oefenen (bv. voor elke brandweerduiker : 

gemiddeld   1 keer per maand een effectieve duik = minimum 12 / jaar).   

-Wekelijkse duikoefening in Brugge en  Oostende  (3 keer per maand). 

Vrijwilliger brandweerduikers kunnen deze oefeningen bijwonen in Brugge of 

Oostende. Van 8u30 tot 11u30 op vrijdag of za?  

-Maandelijks gemeenschappelijke duikoefening  (1 keer per maand) 

georganiseerd door het duikteam van Oostende, de andere maand door 

duikteam Brugge. Elke brandweerduiker moet jaarlijks minimum 2 

gemeenschappelijke duikoefeningen bijwonen. Van 8u tot 12u op vrijdag of 

zaterdag?. 

Er kan zowel binnen (beschikbaar blijven voor interventies) als buiten de 

diensturen geoefend worden (buiten de diensturen =extra vergoeding, naast 

een vaste vergoeding voor beroepsbrandweerduikers). 

Opmerkingen :  

-Het kan niet de bedoeling  zijn dat beroepsbrandweerduikers verplicht 

worden  om op dienst te komen indien ze niet op dienst zijn. Moet op 

vrijwillige basis  kunnen. 

-Brandweerduikers op dienst worden ook  voor andere  

brandweerinterventies ingezet. 

-Een vaste, redelijke, extra  vergoeding voor operationele 

brandweerduikers mag  hier niet ter discussie staan. 

Indien met bovenstaande zaken geen rekening kan gehouden worden 

weten we dat het een groot probleem zal blijven om nog 

brandweerduikers aan te trekken of te houden. 

Materieel in duikerswagen : reddingsboei met touw, een duikstoel (om duiker 

te water te laten), reddingsbrancard (drenkelingen moeten horizontaal uit het 

water kunnen gehaald  worden), reserve duikmaterieel , reserve duikflessen, 

duiklamp, volgelaatsmaskers met communicatieset, extra loodblokken, 

trapboeien, duikvlag, seinlijnen, buddylijnen, hijsbanden en sikkels (om 

voertuig met kraan naar boven te hijsen), boeien met touw, gewichten, 

zuurstoffles en EHBO, centerpons (zijruiten breken bij centrale 

vergrendeling),  hamer en beitel, koevoet, draadtang, piketten voor 

alternatieve zoekmethodes ... . 
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Aandachtspunten : 
-altijd moet een duiker aangelijnd zijn of zijn 2 duikers verbonden met een 

buddylijn waarvan 1 duiker is aangelijnd (ook op oefening) !!! 

-horizontale redding met reddingsbrancard  

-duikvlag (wit en blauw) of lichtboei moet voorzien worden bij 

duikwerkzaamheden (conform Binnenvaartpolitiereglement) 

-scheepvaart verwittigen, brugwachters, sluiswachters, water- en havenpolitie 

... 

Zoekmethodes bij dringende duikinterventies:                                                         

De 2 brandweermannen van de duikerswagen zijn seingever. Dan moeten  ze 

de 3 zoekmethoden goed onder de knie hebben. Ook kan de reserveduiker 

seingever zijn. Om de kans op het vinden van het voertuig of de vermiste te 

vergroten kunnen best 2 duikers onmiddellijk ingezet worden (ze zijn 

veiligheidsduikers voor elkaar). Voor deze  methoden  kan een instructiefiche 

op 1 blad geplastificeerd worden. Ook is er in Brugge een blad opgemaakt 

voor de lijnsignalen (als geheugensteuntje). Het is misschien aangewezen om 

enkel seingevers (geen brandweerduikers) op te leiden in een post waar ook 

een duikteam met duikerswagen voorzien is. Dit om het regelmatig inoefenen 

van de zoekmethodes met de duikers praktisch mogelijk te houden.   

In eerste instantie kan de brandweerduiker in zijn ploeg de seingevers getraind 

houden (SOP met zoekmethodes en seintekens).  

De zoekmethoden "brandweerduiker module 2" van de Wobra kunnen  

gebruikt worden. Elke brandweerduiker heeft deze methodes geleerd. De 

beschrijving van onderstaande zoekmethodes staan volledig beschreven in de 

cursus. 

De brandweerduikers bepalen de zoekmethode. Voor dringende interventies is 

het aangewezen om snel inzetbare, uniforme, eenvoudige en efficiënte 

zoekmethodes toe te passen. De ervaring leert dat te ingewikkelde 

zoekmethodes voor dringende duikinterventies te veel tijd kosten. De overige 

zoekmethodes beschreven in de cursus zullen eerder uitgevoerd worden bij 

minder dringende interventies. 

 

 

Algemene opdracht  voor eerste brandweerploeg of ambulance ter 

plaatse : 

+bij drenkeling : reddingsboei aanbieden, kortweg reddingspoging, … 

+aanwijzingen van de omstaanders 

+aanwijzingen aan de oever of kade (remsporen, krassen, beschadigde 

vangrails, platgereden gras,…) 

+stroomrichting en stroomsterkte van het water, oppervlaktestroming van het 

water door de wind,… 

 

1. Directe methode 1 (bij zichtbare tekenen voertuig of bij vermoedelijke 

ligging voertuig of slachtoffer of  als de diepte "beperkt" is) 

Deze methode is geschikt voor een snelle inzet (zie SOP Brugge). 

Een nadeel van deze methode is dat de duiker noodgedwongen moet jojo-en. 

De duiker moet ook veel boven water zwemmen. Bij grotere dieptes en 

wanneer niet precies kan gelokaliseerd worden waar het voertuig of 

slachtoffer ligt kunnen onderstaande zoekmethodes gebruikt worden. 

Opmerking :  De "directe methode 2" : kan gebruikt worden als de seingevers 

de lijnsignalen goed kennen ! Hier blijft men onder water waarbij de 
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seingever de duiker naar een welbepaalde plaats kan sturen. In principe kan in 

rechthoeken gezocht worden zoals bij de zigzagmethode met het nadeel dat er 

meer lijnsignalen dienen gebruikt te worden en het moeilijker in te schatten is 

om te bepalen hoeveel de duiker opgeschoven is. Bij de zigzagmethode kan 

de seingever hiertegenover de seinlijn vieren of inhalen. De zigzagmethode  

lijkt mij een meer praktische zoekmethode om een gebied af te zoeken.  

2. Zigzag methode (wanneer de seinman zich vrij langs de oever kan 

bewegen.) 

Deze methode is eveneens geschikt voor een snelle inzet. 

Voordeel : de duiker blijft onder water en kan een groot gebied afzoeken. 

 

3. Halve cirkelmethode (wanneer de seinman niet kan meelopen langs de 

wal) 

Deze methode is eveneens geschikt voor een snelle inzet. 

Nadeel : Bij deze methode zijn er veel overlappingen maar kan gebruikt 

worden als de seinman dus niet kan meelopen langs de wal. 

 + Extra SOP : In Brugge wordt er momenteel gewerkt aan het maken van 

een Sop voor kaaimuren met  grote diepte. 

+ Extra SOP : Ook kan een uniforme inzet bij ijsduiken opgesteld worden ! 

 

*Taken brandweerploeg die eerst ter plaatse komen : 

-bij drenkeling : reddingsboei met touw aanbieden, ladder in water plaatsen, 

verlichting maken,  

-bij auto te water : info omstanders, sporen zoeken, ... 

*Taken hoogtewerker en of kraan :  

-onmiddellijk opstellen voertuig, reddingsbrancard aan het wateroppervlak 

brengen om slachtoffer zo snel als mogelijk uit het water te halen. Eventueel 

duiker te water laten met duikstoel als dat niet op een andere veilige manier 

kan gebeuren. Als het slachtoffer gekneld zit in voertuig kan de enige optie 

zijn om het voertuig met kraan uit het water te halen. Het is te verwachten dat 

binnen afzienbare tijd de meeste auto’s rondom gelaagd glas in verlijmde 

sponningen zullen hebben. In dergelijk geval zal de enige mogelijkheid  bij  

vergrendelde deuren  zijn om het voertuig als geheel boven water te halen (de 

kans op geslaagde redding zal hier beduidend kleiner worden). 

*Taken duikerswagen : 

-bij drenkeling  : 1 duiker volledige uitrusting, 1 duiker alleen droogpak 

(aangelijnd) omwille van mobiliteit 

-bij auto te water of persoon recent vermist : 2 duikers en  2 seingevers starten 

zoekmethode (aangelijnd) 

Frédéric Vandenbussche (Brandweerduiker Brugge) 

 
 

  



 

 

Beleidsplan Operaties en VTO 2016 Pagina 81 
Versie 1.0                                                                                             15.03.2016 
 

Bijlage 4 

Voorstel operatieprocedure duikers 

Dienstorder …… - Brandweerduikers 

Doelstelling 
Het interventieteam van de duikers kan worden ingezet voor alle specifieke watergebonden 

hulpverlening waarvoor op de brandweer beroep kan worden gedaan. 

De middelen 

Materieel 
Omwille van hygiënische en veiligheidsredenen zal ieder operatief lid van de duikersploeg in 

het bezit worden gesteld van volgend individueel materieel: 

- één volledig droog duikerspak 

- één thermisch onderpak in combinatie met het droogpak 

- één paar duikershandschoenen 

- twee paar zwemvliezen (één paar voor open water, één paar voor zwembad), 

- loodgordels aangepast aan het type duik (een voor open water, één paar voor 

zwembad), 

- één duikersbril, 

- één snorkel, 

- één duiker mes met draagtas. 

- één reddingsvest ( jacket met combinatie van ontspanner-longautomaat en manometer) 

- één transporttas 

- één trainingspak  

- één badhanddoek 

 

Voertuig + collectief materieel 
De duikers zullen kunnen beschikken over een voertuig, voorzien van het noodzakelijke 

gemeenschappelijk materieel zoals, ademluchtcilinders , touwwerk, markeringsboeien, 

lampen, e.d. meer. 

 

Gebruik van het materieel 
- Na iedere gebruik wordt de uitrusting volledig in orde gebracht door de gebruikers 

zelf. 

- Het individueel materieel van de duikers met dienst zal vanaf de aanvang van de 

dienst gebruiksklaar zijn. 

- Bewaring van dit materieel gebeurt in de best mogelijke omstandigheden, afhankelijk 

van de mogelijkheden in de betrokken posten 

- Het materieel blijft eigendom van de zone. 

- Het materieel kan na overleg met de postoverste worden gebruikt voor privéduiken 

- De uitreiking van dit materieel gebeurt in functie van de budgettaire mogelijkheden. 

 

Aanduiding 

Algemeen 
Er wordt gestreefd om zowel in de post Oostende als in de post Brugge 20 operatieve 

brandweerduikers te hebben, namelijk 5 per peloton. Dit aantal mag worden overschreden tot 

maximum 24. Dit kan bv in overgangsperiodes wanneer duikers de pensioengerechtigde 

leeftijd naderen. 

Per peloton mag maximum één onderofficier deel uitmaken van de brandweerduikers. 

Wanneer een plaats vrij komt, doet de zonecommandant een oproep tot de kandidaten. 
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Aanduiding als kandidaat brandweerduiker 

Volgorde van de kandidaten: 

1. Leden van de post in het bezit van het getuigschrift “brandweerduiker” uitgereikt door 

een provinciaal opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten. 

Deze leden komen vooraan in de volgorde. 
Bij gelijkheid telt de anciënniteit en vervolgens de leeftijd. 

 

Aanduiding als kandidaat brandweerduiker 
1. Indien plaatsen vrij zijn of zullen komen doet de zonecommandant een oproep tot de 

kandidaten. 

De kandidaturen worden schriftelijk gericht aan de zonecommandant, in kopie aan de 

postoverste. 

Met deze kandidatuur engageert de aanvrager zich voor een periode van vijf jaar als 

operatief lid van de duikersploeg. Het vijfde jaar sluit af op 31 december. 

2. Indien er onvoldoende kandidaten zijn met het getuigschrift “brandweerduiker” of het 

nieuwe tweesterren duikbrevet of gelijkgesteld ouder duikbrevet worden de nodige 

aanvullende kandidaten op proef aanvaard door de zonecommandant. 

In deze proefperiode moet het getuigschrift brandweerduiker worden behaald. 

Bij niet organiseren van module 1 van het getuigschrift brandweerduiker in een 

provinciaal opleidingscentrum voor de openbare hulpdiensten kunnen de kandidaten een 

opleiding tot 2 sterren duiker volgen zodat ze kunnen deelnemen aan de ingangsproef tot 

deelname aan module 2 van brandweerduiker. 

De uren van opleiding tot 2 sterren duiker worden in compensatie of OPT-OUT gegeven 

na het behalen van het brevet van brandweerduiker (module 2). 

De kosten verbonden aan de opleiding tot 2 sterren duiker worden door de betrokken 

brandweerman gedragen en door de zone, na voorlegging van de bewijsstukken en het 

behaalde brevet, terugbetaald na het behalen van het brevet van brandweerduiker module 

2. 

Deze terugbetaalde kosten omvatten: 

- Inschrijvingsgeld (lidgeld) 

– Lesgeld 

- Homologatie 

–Verzekering 

Deze onkosten worden enkel terugbetaald indien de opleiding via een erkende Belgische 

duikersclub in België is gebeurd. 

Voor zover de dienst het toelaat zal tijdens deze opleiding duikmaterieel ter beschikking 

gesteld worden. 

De zone zal echter eerst bekijken of deze opleiding tot 2 sterren duiker intern kan 

georganiseerd worden met eigen instructeurs. In dit geval worden de kosten gedragen 

door de zone en kunnen/moeten geen kosten gerecupereerd worden. 

Vervolgens worden de houders van het gehomologeerd 2 sterren duikbrevet ingeschreven 

voor de cursus brandweerduiker module 2 in een provinciaal opleidingscentrum voor de 

openbare hulpdiensten 

3. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wachtreserve, waarvan de volgorde 

bepaald wordt in punt 3.2.1. 

Zolang ze in de wachtreserve zitten worden ze niet toegelaten tot de 

brandweerduikoefeningen of de brandweerduikinterventies. 

 

 

 

Aanduiding als operatief duiker 

Algemeen 
Wanneer bij de operatieve brandweerduikers plaatsen vrij komen worden ze aangevuld vanuit 

de wachtreserve. 

Operatief duiker op proef. 
De aanduiding als operatief duiker op proef gebeurt door de zonecommandant. 

Vanaf dat ogenblik volgen ze de brandweerduikersopleiding, gegeven door een instructeur 

van de Brandweer, zo nodig bijgestaan door collega’s duikers. 

Een operatief duiker op proef kan aanvullend zijn aan de 20 effectieve operatieve duikers. 
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Operatief duiker 
1. Tijdens de proefperiode van zes maanden doet men minstens drie succesvolle 

duikoefeningen in open water met speciale aandacht voor redding van slachtoffers uit, en 

het takelen van een voertuig, en dit in samenwerking met de duikersploeg van de zone. 

Van deze oefeningen moet door de overste van de duikers en de duikinstructeur een 

evaluatie worden opgesteld. 

Op basis van een gunstige evaluatie duidt de zonecommandant de kandidaten uit de 

wachtreserve aan als operatief duiker, binnen het effectief van de operationele duikers. 

De aangegane verbintenis van 5 jaar start op deze datum van aanduiding. 

Het vijfde jaar sluit af op 31 december. 

Het engagement (inzet en prestaties) van de duikers vallen onder de dienstopdrachten en 

worden dan ook geëvalueerd. Zo nodig komt dit aan bod in de evaluatie-, plannings- en 

functioneringsgesprekken. 

2. Uitsluitend operatieve leden komen in aanmerking voor deelname aan duikinterventies. 

Verderzetten, onderbreken of beëindigen van de functie van operatief 

duiker 
1. Na vijf jaar wordt het lidmaatschap als brandweerduiker jaarlijks stilzwijgend verlengd. 

De operatief duiker die niet langer wenst deel uit te maken van het team meldt dit 

minstens zes maanden voorafgaand aan de einddatum van het lidmaatschap schriftelijk 

aan de zonecommandant. 

Ongeacht het tijdstip kunnen de operatieve duikers om medische redenen tijdelijk of 

definitief van verdere deelname afzien. 

2. Een brandweerduiker van wie zijn wijze van dienst te wensen overlaat kan geschorst of 

geschrapt worden door de zonecommandant. 

Medische begeleiding 
Elk lid van de duikersploeg ondergaat een jaarlijks medisch onderzoek als brandweerduiker. 

Oefeningen 

Doelstelling 
De oefeningen hebben als doel het inoefenen van: 

- de duikprocedures 

- kennis en gebruik van het materieel 

- samenwerking met collega-duikers 

Algemeen 
1. Het oefenschema van de dienst wordt gevolgd. 

2. Om blijvend operatief lid te zijn van de duikersploeg moet op jaarbasis steeds aan de 

volgende trainingen zijn deelgenomen: 

Twintig duikoefeningen met de Brandweer, waarvan minstens tien duiken in open water.  

-  Privéduiken mogen worden meegeteld om te voldoen aan het aantal zwembadduiken. 

- De duikoefeningen moeten in het individueel brandweer duikerslogboek genoteerd 

worden. 

- Eind juni en eind december van elk jaar moeten telkens de helft van de trainingen zijn 

afgewerkt. 

- Het tekort kan worden ingelopen tijdens de daaropvolgende zes maanden. 

- Indien na 12 maanden het aantal trainingen niet wordt behaald dan kan niet meer aan 

duikinterventies worden deelgenomen tot op het ogenblik dat de achterstand is 

ingelopen. Het inlopen van deze achterstand wordt maandelijks geëvalueerd. 

- Voor duikers in de post Oostende die als duiker forfaitair worden betaald zullen bij 

een tekort aan duikoefeningen minder worden vergoed, a rato van het tekort aan 

duikoefeningen. 

3. De posten Oostende en Brugge organiseren de duikoefeningen, ook voor de vrijwilligers-

brandweerduikers, op regelmatige tijdstippen, zowel zwembadduiken als open 

waterduiken. De verantwoordelijke officieren, één in Oostende en één in Brugge, houden 

toezicht. 

4. Het maximum aantal oefeningen waaraan per jaar mag worden deelgenomen bedraagt 48. 

5. De hoogste in de hiërarchie van de brandweer coördineert de oefening. 

6. De duikers blijven steeds bereikbaar via de gebruikelijke oproepmiddelen van de 

brandweer. 

7. De duikoefeningen gebeuren buiten de shiften van 12 uur en worden vergoed in OPT-out 

of compensatie uren. De duikers die opteren voor de vergoeding (duikers Oostende in 
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dienst als duiker voor 01/01/2015) en die niet opteren om over te stappen op de nieuwe 

financiële regeling van de zone (5 uur vergoeding – 3 uur duiken), worden niet vergoed 

voor hun brandweerduiken buiten de diensturen. Enkel de duiken in brandweerverband 

worden vergoed. 

8. Indien het mogelijk blijkt om binnen de shiften toch brandweerduiken te organiseren, bv 

om duikbegeleiders op te leiden, dan kan de postoverste hiervoor toelating geven. Deze 

duiken komen echter niet in aanmerking voor de 20 opgelegde duiken (10 

brandweerduiken + 10 zwembadduiken). 

 

Gewettigde onderbrekingen 
1. Indien na gewettigde onderbreking van de oefeningen niet meer voldaan is aan het aantal 

oefeningen start de betrokkene opnieuw de oefeningen , doch mag hij voorlopig niet 

deelnemen aan de duikinterventies. 

2. Hij doet minstens drie succesvolle duikoefeningen in open water met de duikersploeg van 

de brandweer. 

Hierover wordt een gunstig en eensluidend advies van minstens drie operatieve 

brandweerduikers met ruime beroepservaring opgesteld. 

Op basis van dit gunstig advies en na goedkeuring door de zonecommandant is de 

betrokkene opnieuw operatief duiker. 

Interventies 
1. De hoogste in de hiërarchie van de brandweer coördineert de interventie. 

2. De duikleider is verantwoordelijk voor de specifieke duikopdracht onder de 

verantwoordelijkheid van de leider van de interventie. Ze overleggen en werken samen 

om de interventie tot een goed einde te brengen. 

Andere afspraken 
1. Steeds zijn twee duikers op dienst. 

2. Het deel uitmaken van de duikersploeg mag geen beperking inhouden voor deelname aan 

andere brandweertaken. 

Er wordt steeds 1 duiker beschikbaar gehouden voor duikopdrachten tenzij bij dringende 

opdrachten. (vb: niet van 1
e
 ambulance, niet uitsturen voor niet dringende opdracht, 

enz…). 

3. De brandweerduikers zijn aangesloten bij de duikersclub van de brandweer. 

Deze vereniging moet erkend zijn door een algemeen aanvaarde duikersfederatie. 

De onkosten voor het lidmaatschap en voor de verzekering worden door de zone betaald. 

 

Werkongevallen 
Wie om medische reden niet kan duiken, kan ook niet vergoed worden. De duikers van 

Oostende die om medische reden meer dan 1 maand niet inzetbaar zijn, worden met ingang 

van de maand volgend op deze periode van 30 dagen niet meer vergoed conform de oude 

voordelen. 

 

De zonecommandant.     Voor akkoord, 

Majoor Ir. Filiep Dekiere    de brandweerduiker 
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DEEL 4: JAARLIJKS ACTIEPLAN  

Operaties 
-Aanreiken operationele procedures bij de uitbouw van de zonale dispatching 
-Afstemming binnen de zone en uitbouw waar nodig van de gespecialiseerde 
teams (bv het MIRG-team). 
-Uniforme communicatieafspraken en uitvoering ervan (communicatieplan) 
-Nummering en naamgeving voertuigen: in afspraak met andere zones 

-Uitwerken van nieuwe procedures: 
vervuilde kledij  
BIP noodplanning  
BIOW (Beveiliging Incidenten Openbare Weg) 
GrootWaterTransport (GWT)  
Ongevallen met mestgassen en dieren in beerputten... 

-Samenwerking met de directie VTO voor het aanleren van procedures en 

instructies 
-Samenwerken met de andere specialisaties en diensthoofden 
-Samenwerking met andere zones en opstarten interzonale werkgroepen 
-Samenwerking met de directie Logistiek voor de aankoop van uniform materieel 
in de zone en het uniform uitrusten van voertuigen. 
-Opvolgen van het ontstaan van nieuwe technieken, eventuele introductie 
-Uitwerken procedure “aanwezigheden op evenementen” 

-Uniforme toepassing retributiereglement 

Dispatching:  

-De gefaseerde uitbouw van de gemonitorde alarmeringscentrale. Implementatie 
van de oproepprocedures in de zonale alarmeringssoftware. 
-Vanaf 1/7/2016 wordt de testfase verlaten en volgt de integratie van de 
verschillende posten 
-De opleiding van het aangestelde personeel 

Duikers 

-Goedkeuring SOP duikers 
-Goedkeuring dienstorder duikers 
-Aanvulling ploegen Brugge en Oostende tot 20 duikers (4 ploegen van 5 duikers) 

-Reservepoule duikers 
-Uniformiseren duikmaterieel en procedure in Brugge en Oostende. 
-Uniform oefenen en zonale duikoefeningen  

RISC 

-De uitrusting van de 3 posten uniformiseren door aankoop van extra materieel. 
-Haalbaarheid onderzoeken van een team in Oostende. 
-Opmaken van een zonale oefenkalender met bijhorende oefenkaarten. 

Integreren van het Risc team in de zonale alarmeringsterminal. 
-Opmaak van risicoanalyse in overleg met zonale preventie adviseur. 

-Uitwerken van een communicatieschema en voorzien van de noodzakelijke 
communicatiemiddelen voor het team. 
-Opmaak zonale SOP 

NOODPLANNING 

Het zonaal monodisciplinair brandweerinterventieplan discipline 1 (BIP) van de 
Hulpverleningszone 1 W-VL moet dringend opgemaakt worden. Een provinciale 
werkgroep zou best een uniform documenten opmaken.  
De aanzet zal gebeuren in 2016, de afwerking in 2017. In de zone FLUVIA is een 
initiatief in die richting. 

Implementatie van de zonale meldkamer die de backbone moet worden voor de 
operationele werking van de noodplanning. 
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Voorbereiding en begeleiden rampoefeningen en SEVESO-oefeningen 

Overleg met verschillende actoren, zoals Provincie, Kenniscentrum… 
Clustervorming voor CP-OPS  

Aanzet CP-OPSvoertuig of CPOPS-container: interzonale aftoetsing. 
Begeleiden specialismes (RISC-MIRG-IGS-GWT…) 

IGS 

-Uitbouw MFA met basismaterieel voor IGS – incidenten 
-Procedures Brugge-Oostende op elkaar afstemmen en oefenplan ontwerpen 
-Procedure aanmaken “Logistieke bijstand IGS-teams” 

-Roadshow naar de posten met als doel de werking toe te lichten en iedere post te 
informeren omtrent de te bereiken doelstelling op gebied van logistieke 
ondersteuning IGS-teams. 

Jeugdbrandweer 

-Onderzoek haalbaarheid nieuwe teams in de zone 

-Aanwerving extra jeugdbrandweermannen (tot max 25 per post) 
-Zonale aanwervingsproef uitwerken 
-Uniforme uitrusting (PBM) van de jongeren 
-Uniforme aanpak van de oefeningen 

-organisatie van 3 zonale oefeningen 
-aankoop voertuig voor de post Middelkerke (kan ook via interne verplaatsing 

Nazorg 

Uitwerken protocollen 
FiST heropstarten en opleiden van de “antennes” 
Uitwerken kwaliteitshandboek brandweerzorg 
Evaluatie instrument opmaken  
Aanmaken informatiefolders 
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DGH 

-Op punt brengen van zonale administratie met als doel de posten ontlasten van 

administratie 

-Onderhandelen met FOD Volksgezondheid ivm subsidies 
-Samen met BVV nationale visie op werking en opleidingen uitwerken – 
vertegenwoordiging in werkgroepen 
-Vervanging oude versleten ambulances 
-Standaardisatie van de zonale ambulances 
-Voorbereiding opstart nieuwe ambulanceposten in de zone 

-Opstellen dienstorder voor ambulanciers 
-Adviserende rol bij de aanschaf van PBM ’s voor de ambulanciers 
-Uitwerken zonaal vormingsbeleid met aandacht voor de instructeurs 
-Uniforme uitrusting EHBO-koffers 
-Digitalisering verslagen met daaraan gekoppeld de loonadministratie en 
facturatie. Ook daaraan gekoppeld is het onderzoeken tot vereenvoudiging om de 
patiëntgegevens voor de zone toegankelijk te maken.  

VTO 

-Afwerken vormingsreglement 

-Voldoen aan KB opleidingen wat betreft permanente (24u) en voorgezette 
opleidingen (6u) door het aanbieden van voldoende opleidingen via een 
vormingsplan 
-Aanbieden van voldoende technische opleidingen zodat de brandweermannen 
operationeel op niveau blijven 
-Overleg met WOBRA voor de uitvoering van het afgesloten convenant 
-Iedere brandweerman de BIOW opleiding of bijscholing aanbieden 

-Opstart van het BIN (Brandweerman in Nood) verhaal: opleiden instructeurs en 
aanmaak toestellen in eigen beheer 
-Starten motivatiecampagne “veilig prioritair rijden”. 
-Iedere brandweerman de nodige persluchttraining aanbieden in onze 
trainingsinfrastructuur in Oostende en Brugge. 
-Digitale registratie van alle opleidingen 
-Uitwerken van een vormingsbeleid met voldoende aandacht voor evaluatie 


