
Directie uitrusting – actieplan 2016 

 

1. Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

 
1.1. Brandweer 

De hulpverleningszone wil op vlak van zowel rollend als niet-rollend materiaal inzetten op 

uniformiteit. Elke post moet in staat zijn om te voldoen aan de in het K.B. minimale middelen 

beschreven basisinterventies. Tegen het eind van de beleidsperiode is elke post minimaal uitgerust 

met minstens één multifunctionele autopomp met een uniforme belading. Deze multifunctionele 

autopomp moet een basisinzet aankunnen op drie domeinen nl. basisbrandbestrijding, een 

basisinzet technische hulpverlening en een basisinzet gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken 

wordt enerzijds geïnvesteerd in de aankoop van een aantal nieuwe multifunctionele autopompen 

gespreid over de beleidsperiode en worden een aantal bestaande halfzware autopompen 

omgebouwd tot multifunctionele autopomp. 

1.1.1. Rollend materiaal 

1) Het vervangings- en behoefteplan van het rollend materiaal wordt geactualiseerd. Waar mogelijk 

wordt gerationaliseerd door maximaal gebruik te maken van de schaalvergroting en het werken 

in een netwerk van posten. 

2) Materiaal dat door de zonewerking op postniveau overtallig of overbodig geworden is, wordt 

hetzij  verplaatst, tijdelijk nog in dienst gehouden doch niet meer vervangen of te koop 

aangeboden. 

3) De goedgekeurde investeringen in rollend materiaal op budget van de prézone en 2015 worden 

verder afgewerkt. De aankoop en inrichting van volgende voertuigen wordt verdergezet  : 

 4 dienstvoertuigen 

 1 tankwagen 

 4 multifunctionele autopompen 

 1 ladderwagen 

 3 commandowagens 

4) De noodzakelijke aankopen in kader van het vervangingsplan worden uitgevoerd. De focus wordt 

hier gelegd op de inschakeling van multifunctionele autopompen, ladderwagens en logistieke 

voertuigen. Concreet gaat de zone in 2016 over tot aankoop van minstens : 

 1 tankwagen 

 4 dienstvoertuigen     

 1 ladderwagen 

 1 logistiek voertuig 

5) In 2016 wordt gestart met de ombouw van de eerste 2 halfzware autopompen tot 

multifunctionele autopompen. 

6) Dringende en onvoorziene investeringen in rollend materiaal moeten in rekening gebracht 

worden. Zo moet concreet gedacht worden aan de vervanging van de duikerswagen van de post 

Oostende. 



 

1.1.2. Niet-rollend materiaal 

1) Alle voertuigen van de hulpverleningszone worden voorzien van het zonelogo en van de 

uniforme naamgeving binnen de zone. 

2) Een eerste reeks van 40 bestaande  zgn . eerstelijnsvoertuigen worden voorzien van een 

gecombineerd systeem van GID en GPS. (statusmelding, automatische adresinvoer in GPS, 

opvolging reisroute) 

3) De nieuwe autopompen worden uitgerust een digitaal systeem (computer,  tablet, …) waarmee 

alle noodzakelijke informatie (hydranten, aanrijroute, interventieplannen, …) digitaal en in real 

time op de plaats van de interventie kan geraadpleegd worden. 

4) De multifunctionele autopompen worden  uitgerust met  : 

 Een uniforme standaardbelading in het geval van de nieuwe multifunctionele 

autopompen 

 Nieuw uniform materiaal  in aanvulling of bij vervanging voor de omgebouwde en 

bestaande voertuigen  

5) De zone legt een raamcontract vast voor de gespreide aankoop van hydraulisch 

reddingsmateriaal. In 2016 gaat de zone over tot de aankoop van de eerste 3 sets op basis van 

het goedgekeurde raamcontract.  

6) De zone legt een raamcontract vast voor de gespreide aankoop van pneumatisch  

reddingsmateriaal. In 2016 gaat de zone over tot de aankoop van de eerste 4 sets op basis van 

het goedgekeurde raamcontract. 

7) Er wordt gestart met de geplande vervanging van alle draagbare radioapparatuur.  

 Er werden veldtesten gedaan met apparatuur van verschillende leveranciers 

 In 2016 worden de eerste 50 toestellen (in een reeks van 200) en accessoires 

aangekocht.  

8) In 2016 wordt de gestart met de aankoop van het uniforme materiaal nodig in het kader van de 

inzet met gevaarlijke stoffen. 

 Een visietekst rond de operationele inzet bij IGS-incidenten wordt opgesteld 

 Er wordt een standaard minimum belading opgemaakt 

 De nieuwe multifunctionele autopompen worden uitgerust met dit 

standaardmateriaal 

 In 2016 worden de eerste 4 bestaande autopompen eveneens uniform uitgerust 

9) Naast het ondersteunen van de huidige werking van de duikers, wordt er zo veel mogelijk 

gestreefd naar uniformiteit. De operationele inzet van 20 duikers in de post Oostende en Brugge 

wordt ondersteund door de aankoop van het nodige materiaal. 

10) De werking en de uitrusting van de klimteams (GRIMP) in de verschillende posten wordt op 

eenzelfde niveau gebracht. Deze uniforme werking van deze teams moet ondersteund worden 

door de aankoop van het nodige materiaal. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar uniformiteit. 

 

  



1.2. DGH 

 

1.2.1. Rollend materiaal 

1) De goedgekeurde aankoop van het rollend materiaal DGH op budget van 2015 wordt verder 

afgewerkt. De aankoop en inrichting van 3 bestelde ziekenwagens wordt afgewerkt. 

2) De zone maakt een visietekst op waarbij de ziekenwagens oordeelkundig over het grondgebied 

geplaatst worden rekening houdend met de invulling van de 2 nieuwe posten nl. post De Haan-

Wenduine en post Middelkerke. Een vervangingsplan voor de ziekenwagens wordt opgemaakt. 

3) De noodzakelijke aankopen in kader van het vervangingsplan worden uitgevoerd. Concreet gaat 

de zone in 2016 over tot aankoop van 2 ziekenwagens op basis van het goedgekeurde 

raamcontract. 

 

1.2.2. Niet-rollend materiaal 

1) Voor de aankoop en het gebruik van het ambulancemateriaal streeft de zone naar uniformiteit 

en standaardisatie. De indeling van alle nieuwe ambulances werd uniform vastgelegd. In 

samenspraak met de directie operaties wordt de standaardbelading van een ziekenwagen 

bepaald. In 2016 worden de geleverde ambulances uitgerust met dit materiaal. Verder wordt 

gestart met de aankoop van het nodige materiaal en uitrusting om de bestaande ziekenwagens 

uniform uit te rusten. 

 

2. Onderhoud rollend en niet-rollend materiaal 

 
2.1. Onderhoud rollend materiaal 

1) Op het vlak van het onderhoud van het rollend materiaal worden in 2016 volgende acties 
opgestart : 

 Het is de bedoeling van de zone om een visie te ontwikkelen hoe het onderhoud van 

het rollend materiaal in de toekomst kan georganiseerd worden. Op basis van een 

kosten-baten analyse wordt een voorstel (gecombineerd met een financieel plan) 

geformuleerd voor het onderhoud van het rollend materiaal in de volgende 

beleidsperiode.  

 Duidelijke richtlijnen worden opgemaakt zodat de posten weten in welke gevallen 

het onderhoud of de werken centraal uitgevoerd kunnen worden.  

 

2.2. Onderhoud niet-rollend materiaal 

1) Het periodiek nazicht van al het niet-rollend materiaal wordt zo veel mogelijk op een uniforme 

manier geregeld : 

 De huidige regeling in de posten wordt in kaart gebracht. 

 Het wettelijk onderhoud wordt uniform en gemeenschappelijk georganiseerd. 

 De opportuniteit van alle niet-wettelijke of verplichte keuringen wordt bekeken. 

2) In samenspraak met de preventieadviseur worden de wettelijke keuringen in het kader van de 

arbeidsveiligheid bekeken en gebundeld. Na marktonderzoek kan een contract afgesloten 

worden met de economisch meest gunstige leverancier. 

 



3. Kledij 

 
3.1. Algemeen 

1) Voor de aankoop van kledij in het algemeen wordt samengewerkt met de andere zones door 

gezamenlijke aankopen via raamcontracten te organiseren. De bestekken en de 

gunningsvoorstellen wordt gezamenlijk opgesteld door de afgevaardigden van de directies 

uitrusting van de 4 West-Vlaamse zones. 

 
3.2. Brandweer 

2) In het kader van de kankerproblematiek wenst de zone tegen het eind van deze beleidsperiode 

elke brandweerman van een nieuw interventiepak te voorzien. In 2016 wordt de vervanging van 

de oude kledij verdergezet. In 2016 worden 150 nieuwe pakken aangekocht (Vervolledigen  

vervanging van de posten Oostende, Middelkerke, Brugge en de vervanging van de 

gedeclasseerde kledij in de posten Oostkamp, Torhout en Gistel) 

3) De zone wenst gedurende 2016 een kledijreglement uit te werken. Dit reglement legt vast 

hoeveel stukken iedere brandweerman ter beschikking krijgt afhankelijk van zijn statuut en/of 

uitgevoerde functie. Een vervangingstabel wordt opgemaakt. De nodige aankopen op basis van 

deze tabel worden door de zone uitgevoerd. 

4) In de loop van 2016 maakt de zone een uniforme visie op rond het reinigen van de 

interventiekledij en dit ondermeer op basis van de richtlijnen van FOD BiZa. Op basis van die 

visietekst moeten de nodige machines en producten aangekocht worden. Duidelijke procedures 

worden uitgewerkt en gecommuniceerd. Mogelijke interzonale samenwerking wordt hierbij 

bekeken. Er moet rekening gehouden worden met de budgettaire impact door het feit dat 

gecontamineerde interventiekledij extern gereinigd moet worden door gespecialiseerde firma’s. 

 

3.3. DGH 

1) De zone wenst tegemoet te komen aan de wettelijke voorschriften (signalisatie, kleuren, …) 

inzake de ambulancierskledij. Na inventarisatie wordt in 2016 een inhaalbeweging voorzien om 

de ambulanciers en de brandweermannen-ambulanciers  van een basispakket te voorzien.  

2) De zone wenst gedurende 2016 een kledijreglement uit te werken. Dit reglement legt vast welke  

kledij iedere ambulancier op jaarbasis nodig heeft afhankelijk van zijn statuut en/of uitgevoerde 

functie. Op basis van dit reglement wordt een vervangingstabel wordt opgemaakt. Voor de 

aankoop van deze kledij wordt (waar mogelijk) samengewerkt met andere zones voor het 

uitschrijven van de overheidsopdrachten 

3) De zone werkt een oplossing uit waarbij de aangeworven ambulanciers niet-brandweerman op 

een correcte en vlugge wijze van de nodige kledij voorzien kunnen worden. Dit systeem moet 

rekening houden worden met het feit dat deze mensen misschien slechts voor een korte periode 

in dienst blijven en/of zelfs bij andere zones actief zijn.  

 

  



4. Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
4.1. Brandweer 

1) De zone wenst tegen het eind van deze beleidsperiode elke brandweerman te voorzien van de 

nodige PBM om de basisopdrachten uit te voeren. In 2016 wordt geïnvesteerd in de PBM 

noodzakelijk voor brandbestrijding, technische hulpverlening en incidenten met gevaarlijke 

stoffen.  

2) De zone maakt in 2016 een visie op rond de praktische implementatie van het K.B. minimale 

beschermingsmiddelen. Na inventarisatie kan het bestaande vervangingsplan verfijnd, aangevuld 

of aangepast worden. Er wordt gestart met het uitvoeren van de vervangfrequentie van de 

aanwezige PBM. 

3) Op regelmatige basis worden nieuwe brandweermannen aangeworven. De nodige PBM moeten 

voorzien worden voor deze mensen. 

4) Wettelijk moet de aankoop van PBM via een welbepaalde procedure verlopen. Een belangrijke 

stap is het inschakelen van de preventieadviseur voor advies op de aankoop en indienststelling 

van nieuwe beschermingsmiddelen. In 2016 wordt een procedure uitgeschreven zodat op een 

pragmatische manier kan voldaan worden aan de eisen in de wetgeving. 

5) In het kader van de procedure vervuilde kledij werden er richtlijnen opgesteld rond het reinigen 

van vervuilde kledij en materiaal na een brand. De medewerkers die instaan voor het behandelen 

en reinigen van de kledij en het materiaal zullen van de nodige PBM voorzien worden. 

6) De te keuren PBM worden zonaal in kaart gebracht. De periodieke keuringen worden 

ondergebracht in een zonaal contract zodat de periodieke keuring binnen termijn en op 

eenzelfde kwaliteitsniveau binnen de hulpverleningszone kunnen gebeuren. 

 

 

4.2. DGH 

1) De zone voorziet in 2016 iedereen van de nodige signalisatiekledij om te voldoen aan de 

vigerende eisen. Hierbij wordt rekening gehouden met de drie verschillende profielen die elk een 

specifieke invulling kennen : 

 Beroepsbrandweermannen met een gecombineerde functie van ambulancier en 

brandweerman  

 Vrijwillige ambulanciers die in sommige gevallen van thuis vertrekken.  

 Ingeroosterde ambulanciers  

2) Er wordt geïnventariseerd welke PBM aanwezig zijn in de ambulances van de verschillende 

posten. Waar nodig worden uniforme PBM aangekocht.  

 

5. Facility 

 
5.1. Administratie 

1) De zone investeert in 2016 in de aankoop en de uitrol van een VOIP telefooncentrale met 

bijbehorende telefoons. Door de keuze van een VOIP centrale kunnen de telefoonkosten sterk 

teruggedrongen worden in vergelijking met een klassieke telefooninfrastructuur. 



2) Optimaliseren van de aankoop van verbruiksgoederen : 

 De zone sluit voor de aankoop van verbruiksgoederen contracten af met leveranciers. 

Dit kan via raamcontracten of door de organisatie van een overheidsopdracht in 

eigen beheer. Naast een gunstige prijs wordt bij de opmaak van overeenkomsten ook 

aandacht besteed aan een correcte service op postniveau. Uniformiteit staat hierbij 

voorop. 

 De zone stelt een aankoopbrochure ter beschikking aan de posten waarin alle 

contracten met de daaraan gekoppelde artikelen kunnen teruggevonden worden. Dit 

verloopt via een vastgelegde procedure. 

 Waar mogelijk en opportuun werkt de hulpverleningszone hiervoor samen met 

andere hulpverleningszones en/of aankoopcentrales.  

3) De zone evalueert de huidige werking van het aanwezige ICT-netwerk (e-BO) en treft de 

voorbereidingen voor een nieuwe overheidsopdracht in 2017 voor het ganse ICT-netwerk. 

 

5.2. Operationeel 

 
1) In 2016 wordt een zonale visie rond de inzet van adembescherming uitgewerkt en opgestart. In 

het kader van deze visie om het onderhoud te centraliseren kan gericht geïnvesteerd worden. 

Door het gericht aankoop van materiaal (testbanken, wasmachine, droogkast, …) kan het 

onderhoud niet alleen professioneler maar ook sneller en voordeliger uitgevoerd worden. In 

2016 wordt minstens geïnvesteerd in : 

 18 persluchttoestellen 

 2 nieuwe testbanken 

 2 wasmachines en droogkasten voor het onderhoud van de adembescherming 

 Aankoop 7 licenties voor het gecentraliseerde onderhoudsprogramma 

 

6. Gebouwen 

 
1) De financiële impact van de huurovereenkomst op het budget van de zone wordt in kaart 

gebracht. 

2) De kazernes worden getoetst aan de minimale prestatie eisen opgelegd in addendum 1 van de 

gebruiksovereenkomst. Met de lokale besturen wordt een overeenkomst afgesloten om de 

gebouwen conform deze bijlage uit te rusten. 

3) De noodzakelijke uniforme onderhoudsprocessen voor de technische installaties in de kazernes 

worden opgelijst. 

4) Er wordt gezocht naar een multiservice bedrijf voor levering van diensten. 

5) De noodzakelijke investeringen voor de huurder worden in kaart gebracht. 

6) De beschikbare ruimte in de verschillende kazernes wordt in kaart gebracht zodat kan begonnen 

worden met de opmaak van een ruimtebestemmingsplan. 

7) Een schoonmaakplan wordt opgemaakt. 

8) Er wordt gestart met het digitaliseren van het ganse gebouwenbeheersproces. 

 



7. Organisatorisch 

 
1) De zone maakt gebruik van abifire als beheerssoftware voor het onderhoud en de stockbeheer. 

Dit pakket komt onvoldoende tegemoet aan de noden van de zone. In 2016 wordt bekeken in 

welke mate andere beschikbare pakketten een oplossing kunnen bieden.  

2) De noodzaak aan bijkomende administratieve ondersteuning bij het beheer van de software en 

ondersteuning binnen de aankoopcentrale wordt in kaart gebracht. Er wordt nagegaan of 

interzonale samenwerking of provinciale ondersteuning een meerwaarde kan betekenen. 

3) De inventarisatie van de goederen wordt gekoppeld aan een modern stockbeheer met gebruik 

van labels. De zone onderzoekt beschikbare  software om het labelen te ondersteunen.  

4) De zone zoekt gespecialiseerde ondersteuning in het kader van de overheidsopdrachten. 

Eventuele provinciale ondersteuning wordt bekeken. Er wordt ingezet in twee domeinen : 

 Opleiding 

 Coaching bij specifieke dossiers 

5) Projectmatig werken wordt opgestart. Op regelmatige tijdtippen worden investeringen met de 

andere directies en diensten besproken. Op basis van de budgettaire ruimte wordt de prioriteit 

van de voorgestelde projecten vastgelegd. 

6) De administratieve afhandeling van alle aankoopdossiers (al dan niet nav van een college- of 

raadsbesluit), bestellingen, leveringen en facturatie wordt eenduidig bepaald en vastgelegd.  


