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Dienst Technische preventie 



Organisatie 

2016 

• Ontvangst dossiers: 

– Deels centraal 

– Deels decentraal 

• Behandeling: decentraal 

+ Lokale verankering 

-  Hoge werkdruk 

 

 

 

 

• Personeel: 20-tal 

2017 

• Goede en efficiënte werking: 

– Centraliseren van 

ontvangst 

 Centraal punt:  

– Aansturing preventie als 

geheel 

– diensthoofd, officieren 

preventie, 

burgerpreventionisten en 

administratie 

 

• Personeel: 15-tal 

 



Hoge werklast 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossingen: 

• Taken uitbesteden aan derden 

  Oprichting van een kenniscentrum 

  Externe organisatie 

• Taken uitbesteden aan externe preventionisten 

• Inschakelen van gebrevetteerden PREV1  

2014 2015 2016 

Controles 209 339 389 

Exploitaties 227 258 278 

Andere 1.731 2.578 2.133 

Totaal 2.167 3.175 2.800 



Uitbesteding van diensten 

1. Oprichting van een kenniscentrum bij de stedenbouwkundige diensten 

  Alle of enkele taken uitbesteden aan de stedenbouwkundige diensten 

– Extra personeel bij de stedenbouwkundige diensten. 

– Bijkomende specifieke opleiding voor bouwcontroleurs en/of 

stedenbouwkundige ambtenaren. 

– Duidelijke afspraken en uniformiteit nodig. 

– Mogelijk binnen de huidige wettelijke bepalingen? 

2. Alle opdrachten gebeuren via een overkoepelend orgaan zoals WVI 

3. Alle opdrachten gebeuren via een extern studiebureau 

4. Alle opdrachten gebeuren via een erkend keuringsorganisme 

5. Uitbouw van de dienst preventie bij de hulpverleningszone 

– Extra ondersteuning van voltijds administratieve deskundigen brandpreventie 

en brandveilig samenleven. 



Overige acties 2017 

• Opleiding Prev1, Prev2, Prev3 stimuleren 

 

• Opleiding softwarepakket voor de behandeling van digitale 

bouwaanvragen 

 

• Interne opleidingsmomenten: uniforme werking, nieuw wetgeving en 

specifieke onderwerpen 

 

• Ondersteunen van externe opleidingsmomenten 

 



Overige acties 2017 

• Uitbouw van de website ter ondersteuning van de burger 

 

• FAQ preventie ter ondersteuning van de preventionisten 

 

• Uniformiseren van de voorschriften 

 

• Samenwerking tussen de 4 zones onderhouden 

 

• Technische ondersteuning n.a.v. de omgevingsvergunning: software, 

materieel en opleiding 

 



Dienst pre-planning 



Dienst Pre-planning 

dienst met 4 doelstellingen: 
1. risico-analyse van de brandweerzone 
2. Opmaak actiekaarten en interventieplannen 
3. Beheer veiligheidscenario’s evenementen 
4. In kaart brengen relevante info voor brandweer 

 
 



Personeel  

De vier toegewezen opdrachten worden 

gedurende 2017 verder uitgewerkt in 

functie van de toegewezen capaciteit 

aan medewerkers 



Risicoanalyse brandweerzone 

De risicoanalyse van de zone moet een antwoord geven op 4 
vragen, namelijk:  

• Hoeveel brandweerposten zijn er nodig en waar is de 
optimale inplanting gelegen? 

• Welke specifieke risico’s moet een post kunnen 
beantwoorden? 

• Wat is het noodzakelijk beschikbaar materiaal per post? 

• Wat is de minimale capaciteit aan personeel per post? 

 

De volledige beschrijving van de zone werd uitgevoerd en de 
nodige scenario’s zijn uitgewerkt. 

In 2017 kan de basis brandweerzorg en de DGH dekking 
uitgewerkt worden in functie van door het beleid gekozen 
scenario’s. 

 

 



Interventieplannen en actiekaarten 

De 1° fase van de ontwikkeling van de gevraagde software voor 

de creatie van de nodige informatiedragers ten behoeve van de 

operationele diensten is klaar.  

 

In 2017 worden volgende bedrijven verder aan het systeem 

toegevoegd: 

– Woonzorgcentra; 

– Toeristische accommodatie; 

– De bestaande dossiers beschikbaar in de posten; 

– Bedrijven die zelf initiatief nemen 

 

In 2017 komen de nodige gegevens beschikbaar voor de 

dispatchers. 



Veiligheidscenario’s evenementen 

Binnen de dienst werd een ontwerp van methode 

opgemaakt voor het uitvoeren van de risicoanalyse 

voor evenementen 

 

Om de analyse en het bijhorende advies maximaal te 

automatiseren zal hiervoor software ontwikkeld worden.  

 

Streefdoel is om vanaf 2018 de verwerking van de 

evenementen zonaal aan te sturen. 

  



Nuttige info brandweer 

In 2017 worden de beschikbare 

gegevens up to date gehouden en 

bijkomende gegevens worden op het 

gisplatform beschikbaar gesteld als de 

dienst operaties hierom verzoekt.  



Sensibiliserende preventie 

(BPA) 

dienst met als hoofddoel 
sensibiliseren en zelfredzaamheid van de 

bevolking (de menselijke factor,  
verantwoordelijk voor branden minimaliseren) 

 



Opleiding - personeel 

Heden 23 BPA in zone 

 

Brandweermannen die de opleiding BPA 

volgen kunnen ingeschakeld worden 

binnen de werking van de dienst  



Samenwerking 

• Periodiek wordt vergaderd met de 

werkgroep. 

• Eerste stappen zijn gezet naar een 

provinciale werking. 

• Samenwerking met de Stichting 

Brandwonden. 

• Met de communicatiediensten van de 

aangesloten gemeenten. 



Hoofdthema’s 

• Burgers blijven informeren via 

publicaties 

 
Voor 2017 wordt zelf initiatief genomen om 

voordrachten te gaan promoten bij de doelgroepen 

en ook in het kader van de wijkwerking van de 

lokale politiezones 

 



Doelgroepen 

• Doelgroep kwetsbare kinderen 
– Via scholen 

• Kleuters : 2° en 3° lj in de school zelf 

• Lagere klassen 3° en 4° lj : in de kazerne 

 

• Doelgroep jeugdbewegingen 
– Vorming van de leiding jeugdbewegingen. 

 

• Doelgroep toeristen 
– Ongeveer 100 campings met 15,000 standplaatsen. 

– Sensibiliseren BBQ, kampvuren, gasflessen, … 

– Samenwerking Primagaz en sector logies. 

 



Dienst noodplanning 



Monodisicplinair plan 

• Elke gemeente en stad ANIP 

• Opmaken van een BIP 

• Samenwerken met andere zones 

noodzakelijk 



Einde 


