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Risicobeheersing - actieplan 2016 

1. Dienst technische preventie  

1.1.organisatie 
Het opmaken van de preventieverslagen gebeurt op postniveau.  
Posten die overbelast zijn  of indien de aanvragen te specialistisch worden kan deze via de 
binnenpost doorgeven naar een andere post. 

1.2.Personeel 
Op dit ogenblik zijn er 26 actieve preventionisten, waarvan 13 vrijwilligers.  
Door de verschillende toebedeelde taken binnen de zone zijn niet alle preventionisten 100 % 
inzetbaar. 

gemeente totaal % 
Uitgevoerd 
in de post 

verschil dossiers 
in de post 

Blankenberge 203 7,1 277 74 

Brugge 880 30,8 902 22 

De Haan - Wenduine 73 2,6 73 0 

Gistel 87 3,0 87 0 

Knokke Heist 402 14,1 401 -1 

Middelkerke 270 9,5 368 98 

Oostende 677 23,7 426 -251 

Oostkamp 131 4,6 140 9 

Torhout 131 4,6 195 64 

  2854 100,0 
 

  

Uit voormelde tabel volgt dat in Oostende op heden 1/3 van de dossiers niet kan afwerken 
door een officier die na pensionering niet is vervangen. .Eind 2016 wordt dit 2/3 worden 
omdat nog een officier op pensioen gaat. 

  aantal dossiers % 

burger 2 710 24,9 

beroeps 11 1248 43,7 

vrijwilliger 13 896 31,4 

  26,0 2854 100,0 

In Oostende moeten dringend twee full-time preventionisten aangesteld worden.  
Deze preventionisten kunnen, afhankelijk van de uitvoering van de wachtdienst, officieren of 
burgers kunnen zijn. 

Zonder afbreuk te doen naar operationaliteit van de officieren kan geopteerd worden voor het 
aanwerven van twee burgers, niveau bachelor met als richting assistent architect. 
De weddeschaal voor deze opleiding is B1 – B3. De (bruto) loonlast op jaarbasis per persoon 
bedraagt 52.000 euro (B2 – 10 jaar).  

Heden worden ongeveer 2.500 advies aanvragen voor evenementen verwerkt, gaande van 
parkeren van voertuigen tot megaprojecten. Een vereenvoudiging zal de werklast moeten 
verminderen. 
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1.3.Opleidingen  
Indien twee preventionisten worden aangesteld moeten zij opgeleid en begeleid worden.  
Het KB opleidingen is pas verschenen. Er is echter nog geen invulling van de cursussen 
(PREV 1, PREV 2 en PREV 3) noch van de kostprijs (voor PREV 1 +PREV 2 : schatting 
2.000 € waarvan een gedeelte gesubsidieerd). 

Een studiedag voorzien worden voor alle preventionisten om te komen tot nog meer uniforme 
werking. Het onderwerp wordt uitgewerkt door de werkgroep preventie. 

1.4.digtalisering 

 Verwerken van de gedigitaliseerde bouwaanvragen ten gevolge van het opstarten van 
het digitale omgevingsloket van de Vlaamse overheid op 01/01/2017. 

 Verwerken van de gedigitaliseerde bouwaanvragen ten gevolge van het opstarten van 
digitale bouwaanvragen in de gemeenten. In Oostende nu reeds verschillen de diensten. 
in Brugge zal de digitalisering in voege treden vanaf 01/01/2017. 

 Uitrusten van tenminste 7 werkposten voor verwerking van de voormelde digitale 
bouwaanvragen, dit ten gevolge van de versnelde digitalisering door de gemeenten 
Oostende en Brugge. Aankoop van hardware (3.000 € per werkstation). 

 Invoeren van de digitale handtekening : aankoop van software voor het gebruik van 
digitale handtekeningen voor de preventieverslagen. Door het gebruik van deze software 
kunnen dossiers minimum vijf dagen vlugger afgeleverd worden (8.000 €). 

 Mogelijk onderzoeken voor toepassing van een software pakket die compatibel is met 
het softwareprogramma voor verwerking van de digitale bouwaanvragen (maken 
aantekeningen, opmerkingen, vergelijk aangepaste plannen, …). 

1.5.voorschriften 
Uniformisering van voorschriften voor bepaalde inrichtingen en evenementen zoals : 

 Verbouwingen voor gebouwen die buiten de basisnormen vallen, 

 Inrichtingen die tijdelijk in gebruik worden genomen door bvb. seizoenarbeiders, 
opvang daklozen tijdens de winter, vluchtelingen, … 

 Toegankelijkheid van grote inrichtingen (sleutelkluis, elektronisch slot) 

 Evenementen. 

 Vlarem : taken van de brandweer. 

1.6.Samenwerking 
Met volgende diensten zijn eerste contacten gelegd die verder kunnen uitgebouwd worden in 
2016 : 

 Brandweer Vereniging Vlaanderen (BVV) : een Vlaamse werkgroep met de 
verantwoordelijken van de technische preventie in de Vlaamse zones heeft de eerste 
stappen gezet om de doelstellingen vast te leggen. 

 In de provincie : eerste contacten werden gelegd met de 4 zones. Verder uitwerking 
naar mogelijke uniformisering en uitwisselen van ervaringen. 

2. Dienst pre-planning  

2.1. personeel 
Aanwerven van een coördinator risico analyses en het inbedden van medewerkers binnen de 
posten. De vier toegewezen opdrachten komen gedurende 2016 op kruissnelheid in functie 
van de toegewezen capaciteit. 
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2.2. de opmaak van de risicoanalyse van de brandweerzone conform het 
desbetreffende KB 
De risicoanalyse heeft tot doel te bepalen binnen hoeveel tijd het juiste materiaal te plaatse 
moet zijn in de zone waar er risico’s gelegen zijn. Hiervoor moeten alle mogelijke risico’s in 
kaart gebracht worden. 

De opmaak van de zonale risicoanalyse kan begin 2016 opgestart worden. De eerste fase is 
de volledige beschrijving van de zone. Hiervoor moet de nodige aandacht en tijd besteed 
worden gezien dit de basis is voor werkelijke analyse. 

Met behulp van de Care software en mits ondersteuning van de firma Falck kan er op basis 
van scenario’s dekkingsgraden bepaald worden voor de zone. Hierbij zijn de opkomsttijden 
van de noodzakelijke voertuigen (AP1, AP2, LW, TW; CW en ook gespecialiseerd materiaal) 
cruciaal. Een optimale verdeling van het materiaal over de posten en de beschikbaarheid van 
voldoende personeel is hierbij de maatstaf. Door de opgesomde parameters te laten variëren 
zal het beleid beschikken over voldoende gegevens om de noodzakelijke beleidsbeslissingen 
te nemen. Het streefdoel is om tegen eind 2016 beleidskeuzes te kunnen voorleggen aan de 
zoneraad. De volgende jaren zal de risicoanalyse verder verfijnd worden. 

2.3. de opmaak van de nodige actiekaarten en interventieplannen 
Het softwarebedrijf Tradimex is de laatste hand aan het leggen aan de eerste fase van de 
ontwikkeling van de gevraagde software voor de creatie van de nodige informatiedragers ten 
behoeve van de operationele diensten. Begin 2016 kan er opgestart worden met het 
aanspreken van bedrijven om hun gegevens aan te leveren in het systeem. De zone zal de 
prioriteiten moeten vastleggen zodat een planning kan opgemaakt worden om de bedrijven, 
inrichtingen te implementeren in het systeem. 

Bij een vlotte introductie bij de bedrijven moeten we erin slagen om tegen eind 2016 
minstens over een combinatie van actiekaarten en VIP te beschikken van een honderdtal 
bedrijven. 

De dispatchting zal steeds deze plannen kunnen raadplegen. 

In de voertuigen zoals commandovoertuigen en later ook eerstelijnsvoertuigen worden 
tabletten voorzien zodat de brandweer onmiddellijk de data van de inrichtingen kan opvragen 
(aanrijroutes, toegankelijkheid, watervoorzieningen, blusmiddelen, gevaarlijke stoffen, …). 
Deze gegevens worden s’nachts opgeladen in de tabletten zodat steeds de laatste versies 
beschikbaar zijn.. 

Als overgang zullen afgedrukte versies van de actiekaarten in de voertuigen voorzien worden. 

2.4. het beheer en opmaak veiligheid scenario’s voor evenementen 
In 2016 wordt er een eindwerk opgemaakt door twee studenten van Vives Kortrijk.  
Deze paper heeft tot doel de mogelijke criteria in kaart te brengen om een risico analyse 
discipline 1 uit te voeren en ook om een systeem te ontwerpen om automatisch of 
semiautomatisch risico analyses te kunnen opmaken specifiek voor evenementen. Vanuit de 
dienst pre planning zullen deze studenten intens opgevolgd worden tijdens de opmaak van 
hun eindwerk. De resultaten van dit onderzoek kunnen tijdens de zomer van 2016 uitgetest 
worden binnen de zone. 

Naargelang het risico dat het evenement meebrengt zal kunnen worden afgeleid  hoe de 
brandweer hierop moet anticiperen (oprichten van een voorafgaande Cp-Ops, kleine of 
uitgebreide brandwacht). 

2.5. het in kaart brengen en up to date houden van alle nuttige 
informatie voor de brandweer 
Een basispakket aan gegevens is beschikbaar op het zonaal netwerk. Hiervoor wordt er 
momenteel gebruik gemaakt van de software Orbit-gis. In 2016 worden de beschikbare 
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gegevens up to date gehouden en bijkomende gegevens worden op het gisplatform 
beschikbaar gesteld als de dienst operaties hierom verzoekt.  

Gegevens zoals hydranten, kilometerpalen, rioleringsnet met helling, kustreferentiepunten, 
gasleidingen (gedeeltelijk), hoogspanning, ondergrondse leidingen luxis, … .worden digitaal 
voorgesteld op het kaartmateriaal. 

Tevens zal er een vergelijkende studie gemaakt worden tussen de beschikbare gissoftware 
om de best beschikbare software kunnen aanwenden voor de zonale dispatching. 

De zonale dispatching zal alle gegevens kunnen opvragen. 
De mogelijkheid wordt onderzocht om alle gegevens digitaal te genereren op tabletten die in 
de commandovoertuigen en later ook in de eerstelijnsvoertuigen worden voorzien. 

3. Dienst sensibiliserende preventie 

3.1. Personeel 
Er zijn op dit ogenblik 12 brandpreventieadviseurs opgeleid (BPA’er). Ervaring leert dat dit 
onvoldoende is en er wordt geopteerd om in elke post nog een persoon op te leiden. Het 
nieuwe aantal zou op 20 komen. 

De werklast voor 2016 wordt geschat op 1 VTE die kan uitgevoerd worden door het bestaand 
personeel. 

3.2. Opleiding 
Rekening houdend met het KB opleidingen is de cursus nog niet opgesteld, noch is de datum 
gekend. Om 9 personen op te leiden moeten we rekening houden met 300 uren. 

3.2.Samenwerking 
 Periodiek wordt vergaderd met de werkgroep, gestuurd door FOD Binnenlandse Zaken. 

 Eerste stappen zijn gezet naar een provinciale werking. 

 Samenwerking met de Stichting Brandwonden. 

 Met de communicatiediensten van de aangesloten gemeenten. 

3.3.Hoofdthema’s sensibiliserend beleid 

de burger blijven informeren via publicaties, 
De burger in de zone blijven informeren inzake brandveiligheid. 
- Per kwartaal wordt één of meerdere thema aangehaald. 
 1° kwartaal = Rookmelders – Elektriciteit – Gas. 
 2° kwartaal = BBQ – Brandwonden. 
 3° kwartaal =  Rookmelders – Vluchtplan 

4° kwartaal = CO-intoxicatie – Schoorsteenbrand – Eindejaarsfeesten – Vuurwerk 
Een goede samenwerking tussen de lokale communicatiekanalen en –middelen is 
noodzakelijk. 

Voor drukwerk en dergelijke dient op jaarbasis 2.500 euro voorzien worden. 

Doelgroep toeristen 
In onze zone zijn er ongeveer 100 campings met 15.000 standplaatsen. 
 Het risico op een brand is hoog (BBQ, kampvuren, gasflessen, instabiele installaties, 
vakantiestemmig, …) 
In samenwerking met de logies sector en de gasleverancier Primagaz wordt een nota 
opgemaakt inzake brandveiligheid en ook een affiche om uit te hangen op de campings.  
Na de opmaak wordt dit bekendgemaakt in het professionele magazine “RECREA”. 
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de doelgroep “kwetsbare” kinderen 
De kwetsbare kinderen worden optimaal bereikt in de scholen en dan nog in volgende 
klassen.  : 

 kleuterklas = 2° en 3° en dit gaat door in de school zelf, 

 lagere klassen = 3° en 4° leerjaar en dit gaat door in de kazerne, 
Een uniform en educatief programma met een aantal doestellingen wordt aan de kinderen 
gegeven: 
kleuters :  kennismaking met de brandweerman, gevaren van brand (brandwonden), 

de rookmelder, evacueren, kennis van het noodnummer. 
lagere klassen :  wat is brand, onveilige situaties die tot brand kunnen leiden, gevolgen van 

brand, hoe brand voorkomen, hoe handelen bij brand, oorzaken van brand, 
soorten brandwonden en EHBO bij brandwond 

de doelgroep jeugdbewegingen 
De vorming is voor de leiding van de jeugdverenigingen. 
Doelstelling: de brandveiligheid binnen de jeugdvereniging, de lokalen en op kamp 
verbeteren 
De leiding moet kennis hebben over onveilige situaties en de bijhorende 
preventiemaatregelen. Hij moet de elementaire kennis hebben over: 

 het ontstaan van brand 

 brandwonden 

 EHBO bij brandwonden 
De leiding moet de risico’s in hun eigen jeugdlokaal en op kamp kunnen inschatten. 
De leiding moet hun eigen jeugdlokaal en kamp brandveiliger kunnen maken. 

De leiding heeft een voorbeeldfunctie naar de kinderen in hun vereniging en moeten de 
brandveiligheid aan hen doorgeven. 

de doelgroep senioren 
Familiezorg wordt gesensibiliseerd om bij huisbezoeken bij hulpbehoevenden te letten op 
(brand)onveilige toestanden. De regio oostkust werd onlangs toegelicht. 
In 2016 komen de regio’s Torhout en Oostende aan de beurt. 

Plaatselijke en bestaande activiteiten 
De bestaande plaatselijke activiteiten worden verder ondersteund. Deze werkingen zoals 
opendeurdagen , markten, open bedrijven dag, voordrachten doelgroepen, …staan dicht bij 
de bevolking. 

4. Dienst noodplanning 
Elke gemeente en stad bezit een algemeen nood en interventieplan (ANIP). Conform de 
wetgeving moet elke discipline ook over een monodisciplinair interventieplan beschikken. 
Om dit plan, het brandweer interventieplan (BIP) zal contact gelegd worden met de andere 
provinciale zones om tot een uniform document te komen. 
Eind 2016 moet dit kunnen voorgelegd worden. 
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