
 
1 

 

Jaaractieplan directie uitrusting 

Werkjaar 2017 

1. Algemeen 

Dit jaaractieplan van de directie uitrusting is de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan voor de 

periode 2015 – 2018. Het jaaractieplan 2017 omvat verschillende items : 

 

 Uitgevoerde investeringen en verwezenlijkingen 2016 

 Geplande investeringen  en geplande projecten 2017 

 

2. Organigram 2017 

 

2.1. Directieniveau : 

 

 
Algemene leiding: Kpt. Marc De Langhe 
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uitschrijven 
voertuigen 

 Administratie 
afhandelen 

verkeersongevallen 

   

 

2.3. Technische ondersteuning 

 

Cluster Oostende Cluster Brugge 

Werkplaatsoverste : Sgt. Maj.  Danny Verhamme Werkplaatsoverste : Adj. Patrick Goossens 
Medewerker : Brm. Frederik Taets Medewerker : Brw. Jorgen Schoolmeester 
Medewerker : Vacant Medewerker : Frederik Ramault 

Verantwoordelijke adembescherming : Kpl. Patrick 
Dhiedt (dag|dag) 

Verantwoordelijke adembescherming : Vacant 

Medewerker adembescherming : Brw. Rudi 
Staelens (dag) en Brw. Jim Verleye (dag|dag) 

Medewerker adembescherming : Brw. Joost 
Deblaere (dag|dag) en Brw. Giovanni Dhaese 
(dag|dag) 
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3. Uitgevoerde investeringen en verwezenlijkingen 2016 

 

3.1. Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

3.1.1. Brandweer 

 

In uitvoering van de doelstelling om eind 2018 in elke post minstens 1 multifunctionele 

autopomp te hebben, werden drie multifunctionele autopompen in gebruik genomen. Twee 

ervan werden volledig gefinancierd door de zone. Het derde voertuig werd deels 

gesubsidieerd door de federale overheid. Afgeschreven voertuigen werden verkocht en waar 

nodig werden voertuigen binnen de zone tussen posten verschoven. 

 

De ombouw van 2 halfzware autopompen tot multifunctionele autopompen werd 

goedgekeurd. Deze voertuigen worden op een gelijkaardige manier omgebouwd en zullen 

voorzien of aangevuld worden van hetzelfde materiaal. De besprekingen en voorbereidingen 

werden in 2016 opgestart. De afwerking gebeurt in de loop van 2017. In samenspraak met de 

directie operaties werd de uitrusting van de autopompen uniform vastgelegd. Zowel 

bestaande autopompen als de autopompen die omgebouwd worden, zullen gefaseerd 

uitgerust worden met dit uniform materiaal. Dit materiaal voldoet aan de wettelijke 

bepalingen inzake de nodige middelen voor het uitvoeren van de basisinterventies voor 

bestrijding van brand en ontploffing, voor het bestrijden van vervuiling en het vrijkomen van 

gevaarlijke stoffen en voor technische hulpverlening. Voor de aankoop en vernieuwing van 

het materiaal voor technische hulpverlening werd in 2016 een procedure opgestart voor de 

aankoop van hydraulisch reddingsmateriaal. Dit dossier wordt begin 2017 gegund waarna het 

nodige materiaal kan aangekocht worden en de autopompen ook uniform uitgerust zijn met 

het nodige reddingsmateriaal. 

 

De besprekingen werden opgestart voor de aankoop van 2 tankwagens. Een eerste 

tankwagen werd besteld einde 2015 en in 2016 werd een tweede tankwagen aangekocht. 

Deze voertuigen worden normaal in de loop van 2017 in dienst genomen.  

 

Alle voertuigen hebben een volgnummer gekregen. Deze volgnummers werden toegekend 

op basis van uniforme regels. Elk voertuig werd voorzien van dit uniform roepnummer en van 

een zonaal logo.  

 

In samenwerking met de firma NV Astrid werd een proefproject (Blue Light Mobile) opgezet 

om relevante data (hydranten, interventieplannen, gegevens gevaarlijke stoffen, …) 

beschikbaar te krijgen in de autopompen tijdens een interventie. Na een evaluatieperiode zal 

in 2017 bekeken worden of de aangeboden oplossing een meerwaarde kan betekenen voor 

de hulpverleningszone. 

 

Een ladderwagen aangekocht in 2015 werd medio 2016 in dienst genomen. Hierdoor konden 

2 ladderwagens uit dienst genomen worden. Deze voertuigen werden voor verkoop 

aangeboden. Om de rationalisatie van de ladderwagens en hoogwerkers binnen de 

hulpverleningszone te realiseren, werd een ladderwagen aangekocht. Deze ladderwagen 
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werd deels aangekocht met federale subsidies en voor de rest aangevuld met eigen 

middelen. 

 

Om tegemoet te komen aan de nood aan kleine (multifunctionele) voertuigen werden 8 

kleine voertuigen van het type Volkswagen Caddy aangekocht met de middelen van 2016. 

Deze voertuigen worden ingezet voor het transport tussen de posten, voor het volgen van 

opleidingen en preventieopdrachten. 

 

De werking van de duikers in de 2 beroepsposten werd op elkaar afgestemd en dit zowel qua 

procedures als qua uitrusting. Hiervoor werd een lastenboek uitgeschreven voor de aankoop 

van duikmateriaal. Dit materiaal werd in 2016 aangekocht en verdeeld over de twee  

beroepsposten met duikers. Tegelijkertijd werd het onderhoud en de noodzakelijke 

keuringen van het duikmateriaal op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd.  

 

Ook rond de inzet van de Risc-teams werd een visietekst opgesteld. Er werd een 

oefencentrum in dienst genomen in de post Brugge waar alle oefenmaterieel centraal voor 

handen is. Afgeschreven materiaal werd maar deels vervangen, het beheer van al het 

materiaal gebeurt centraal vanuit de post Brugge. 

 

Met de uitrol van de zonale dispatch ontstond de nood aan GID-systemen met GPS. Op die 

manier kan de status van de voertuigen automatisch naar de dispatch doorgestuurd worden. 

Bovendien wordt het adres van de interventie automatisch op de GPS ingevoerd. In 2016 

werd een lastenboek opgemaakt voor de aankoop van dergelijke toestellen. Alle 

eerstelijnsvoertuigen werden op die manier van een GID en GPS voorzien. Verder stond de 

directie uitrusting in voor de aankoop van voldoende pagers voor individuele alarmering. 

 

Met middelen van 2016 werden alle draagbare radio’s in de hulpverleningszone vervangen 

door eenzelfde type met dezelfde accessoires. In de ganse zone werd een uniform systeem 

en verdeling van deze radio’s voorzien. Het einde van de uitrol is voorzien medio 2017.  

 

Er werd een zonale visie rond de inzet bij incidenten met gevaarlijke stoffen ontwikkeld. De 

werking van de beide clusterposten Brugge en Oostende werd in kaart gebracht. Op basis van 

deze visietekst werd het nodige materiaal besteld. De levering van dat materiaal is voorzien 

begin 2017.  

 

3.1.2. DGH 

 

Er werden 3 ambulances in gebruik genomen die in 2015 besteld werden. In uitvoering van 

het vervangingsplan van de ziekenwagens werden in 2016 nog eens twee nieuwe 

ziekenwagens aangekocht en in gebruik genomen. Al deze ziekenwagens werden op basis 

van het lopende raamcontract aangekocht. De afgeschreven ambulances werden 

tweedehands verkocht. 

 

Er werd ingezet op de uniformering van het materiaal in de ambulances van de zone. Er werd 

zonaal beslist welk materiaal in een ambulance aanwezig moet zijn. Er werd onderhandeld 
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met diverse leveranciers om een gunstige prijs te bekomen. Alle ziekenwagens worden met 

hetzelfde materiaal uitgerust en dit wordt centraal aangekocht. Er werd een zonaal magazijn 

aangelegd waarmee tegemoet kan gekomen worden aan dringende behoeftes vanuit de 

posten. 

 

3.2. Onderhoud rollend en niet-rollend materiaal 

3.2.1. Onderhoud rollend materiaal 

 

Een voorwaarde om een gestructureerd zonaal onderhoud van de voertuigen van de zone 

te organiseren, is de opmaak van een personeelsbehoefteplan. De aanzet voor dit plan 

werd opgemaakt in 2016 en wordt verder afgewerkt in 2017. Niettemin werd, waar 

mogelijk, het onderhoud zonaal aangepakt. Dit moet in 2017 verder uitgewerkt worden. 

 

3.2.2. Onderhoud niet-rollend materiaal 

 

Meer en meer periodieke controles, ijkingen, … (explosiemeters, hydraulisch materiaal, 

adembescherming,  …)  worden zonaal georganiseerd. Dit bespaart op verplaatsingskosten, 

komt de uniformiteit ten goede en verzekert dat alle onderhoud of ijkingen tijdig 

uitgevoerd worden.  Waar mogelijk werd aan personeelsleden de mogelijkheid geboden 

een opleiding te volgen om het onderhoud van bepaalde toestellen zelf te organiseren. Zes 

mensen volgden een opleiding bij de leverancier van het hydraulisch reddingsmaterieel om 

zelf herstellingen te kunnen uitvoeren. 

 

3.3. Kledij 

3.3.1. Kledij brandweer 

 

De gefaseerde vervanging van afgeschreven en verouderde brandweerinterventiepakken 

werd verdergezet. Er werden 113 pakken besteld. Deze pakken worden begin 2017 

geleverd en verdeeld over de verschillende posten. 

 

Er werd een kledijreglement opgesteld waarin vastgelegd wordt op welke kledij een 

brandweerman recht heeft en welke kledij gedragen moet worden. Hierdoor wordt 

opnieuw uniformiteit nagestreefd en is het mogelijk om de uitgaven op een correcte 

manier te kunnen inschatten. Dit regelement wordt na goedkeuring in 2017 

geïmplementeerd. 

 

De procedure rond de reiniging van vervuilde kledij werd samen met de preventieadviseur 

opgesteld. Het nodige materiaal is ondertussen aangekocht. In de verschillende posten 

werd een opleiding gegeven.  De procedure werd in 2016 verschillende keren toegepast. In 

de clusterposten werden wasmachines en droogkasten aangekocht. Voldoende 

reservekledij (brandhandschoenen, overall’s, helmflappen, …)  is in de verschillende posten 

aanwezig zodat de brandweermannen onmiddellijk opnieuw inzetbaar zijn. Er werd een 

proefproject opgestart met twee mogelijke wasserijen die de vervuilde kledij op basis van 

CO2 reiniging kunnen reinigen.  

 



 
6 

 

De hulpverleningszone zet in op de jeugdbrandweer. De nieuwe rekruten hebben nood aan 

de kledij. Voor deze mensen wordt in 2017 de nodige kledij aangekocht. 

 

3.3.2. Kledij DGH 

 

Na het instappen in het interzonale raamcontract voor brandweer- en ambulancekledij, 

werden maatnames uitgevoerd en werd voor elke ambulancier een basispakket besteld. De 

levering ervan is voorzien medio 2017. Waar nodig werd kledij aangekocht om te voldoen 

aan de dringende behoeftes. De ingeroosterde ambulanciers werden allemaal voorzien van 

een basispakket aan kledij. Dit pakket bevat onder meer polo’s, broeken, 

veiligheidsschoenen, … In elke post waar ingeroosterde ambulanciers tewerkgesteld 

worden, zijn ambulanciersparka’s aanwezig. 

 

3.4. PBM 

3.4.1. PBM brandweer 

 

Een eerste inspanning werd geleverd om de posten waar de nodige PBM niet aanwezig zijn, 

te voorzien van de noodzakelijke PBM. Zo werden verschillende posten voorzien van 

veiligheidsschoenen, werden zowel helmen als handschoenen technische hulpverlening 

aangekocht, … 

 

De werkgroep arbeidsveiligheid is gestart met de inventarisatie van de aanwezige PBM. 

Eenmaal deze inventarisatie afgewerkt is, kan gestart worden met het uitwerken van een 

visietekst om uiteindelijk tot een uniform basispakket te komen voor elke brandweerman. 

Als daarna een vervangingsplan opgemaakt wordt, dan kan hier automatisch de budgettaire 

impact ervan berekend worden. 

 

3.4.2. PBM DGH  

De aangeworven externe ambulanciers werden allemaal voorzien van een basispakket aan 

PBM’s. Dit pakket bevat ondermeer veiligheidsschoenen en signalisatiekledij. In elke post 

waar ingeroosterde ambulanciers tewerkgesteld worden, zijn voldoende 

ambulanciersparka’s aanwezig. 

3.5. Facility 

3.5.1. Telefooncentrale 

De aankoop en installatie van de nieuwe VOIP telefooncentrale werd opgestart. Alle posten 

met uitzondering van de post Oostende zijn ondertussen op het nieuwe netwerk 

aangesloten. In 2017 wordt ook deze post in het netwerk opgenomen en zullen de 

openstaande punten van de andere posten afgewerkt worden. Ook de nieuwe dispatching 

werd aangesloten en er werd een call-centrum uitgebouwd. Dit call-centrum kan gebruikt 

worden bij grootschalige en meervoudige gelijktijdige interventies vb. stormschade, 

wateroverlast, … 

 



 
7 

 

 

 

3.5.2. Contracten allerhande verbruiksmateriaal 

Er werden overeenkomsten afgesloten via multiservice bedrijf Farys en de federale 

aankoopcentrale (FOR-CMS) voor de levering van bureauartikelen, kuisproducten,  

papierwaren, gereedschappen en hygiëne artikelen. Deze worden centraal in de post Brugge 

geleverd en van daaruit op bestelling tot op de post gebracht. 

Er werden onderhandelingen gevoerd met verschillende aanbieders voor de levering van 

auto-onderdelen, materieel allerhande,.. 

 

3.6. Operationeel 

In uitvoering van de visietekst (clusterwerking) voor het onderhoud van de 

adembescherming  werden de nodige voorbereidende stappen genomen. De nodige 

ademluchttoestellen werden aangekocht. Ook werden de clusters voorzien van speciale 

wasmachines en droogkasten om dit onderhoud vlot en professioneler te laten verlopen. 

Medewerkers werden aangetrokken, opgeleid en ingeschakeld. Er werden 2 testbanken 

aangekocht. Deze testbanken worden begin 2017 operationeel. Een eerste post (Gistel) werd 

reeds geclusterd. In 2017 volgen de andere posten. 

3.7. Interzonale samenwerking 

 

Er werd ingezet op interzonale samenwerking. Er werden raamcontracten afgesloten rond 

de aankoop van kledij en rolkarren. De kledij wordt aangekocht in kader van het 

kledijreglement. De rolkarren worden aangekocht om te gebruiken in de (multifunctionele) 

logistieke voertuigen. 

 

3.8. Gebouwen 

 

Ook op het vlak van kazernering werden heel wat inspanningen geleverd om de werking te 

uniformiseren en te optimaliseren. 

 

De eigenaarslasten werden in kaart gebracht en besproken met de lokale besturen. De 

huurderslasten werden eveneens in kaart in gebracht en per locatie werd een 

meerjarenplan opgemaakt. 

 

In verschillende kazernes werden al de noodzakelijke opfrissingswerken uitgevoerd om het 

comfort van de werknemers te verbeteren. Er gebeurden tevens ook aanpassingen op 

advies van de preventieadviseur. 

 

Het energieverbruik van de kazernes werd in kaart gebracht en er werd gezocht naar een 

open raamovereenkomst waar de hulpverleningszone zou kunnen op intekenen. Alle 
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kazernes worden nu tegen een zeer gunstig tarief beleverd, daarenboven is de 

administratieve last een stuk lager gezien we slechts met één leverancier werken. 

 

In de kazernes van Brugge, Oostende, Knokke-Heist en Torhout  werd een energie audit 

uitgevoerd. Daaraan werd een actieplan gekoppeld. Om het energieverbruik naar beneden 

te halen werden in een aantal kazernes relighting projecten uitgevoerd, de verlichting werd 

er vervangen door zuinige LED-verlichting. Energieverslindende machines werden 

vervangen, bepaalde processen werden geautomatiseerd en geoptimaliseerd (oa. 

noodgeneratoren). 

 

Ook op het vlak van milieu werden de nodige inspanningen gedaan. Het merendeel van de 

kazernes beschikten niet meer over een geldige exploitatievergunning. In 2016 werden de 

exploitatievergunningen van de kazernes Gistel, Brugge en Oostende geactualiseerd. Voor 

Gistel en Oostende werd een volledig nieuwe milieuvergunningsaanvraag gedaan. 

Er werd tevens ingezet op het correct stockeren van milieu gevaarlijke producten door 

aankoop van het noodzakelijke opvangmaterieel. 

 

Verder werd in alle kazernes een legionella screening uitgevoerd in functie van de opmaak 

van een legionella beheersplan. 

 

De schoonmaak in de kazernes van Torhout, Knokke-Heist, Oostende, Middelkerke en De 

Haan werd uitbesteed aan het multiservice bedrijf Farys. Ook de schoonmaak van de ramen 

werd op gelijkaardige wijze georganiseerd. 

 

Voor het onderhoud van de technische installaties werd een overeenkomst afgesloten met 

netbeheerder Eandis voor de post Brugge, Blankenberge, Knokke-Heist, Wenduine, 

Oostende en Oostkamp. Voor het onderhoud van de technische installaties werd een 

overeenkomst afgesloten met multiservicebedrijf Farys voor de post Torhout, Gistel en 

Middelkerke. Voor de beroepsposten werd eveneens een permanentieregeling uitgewerkt 

zodat de continuïteit van de installatie gegarandeerd blijft. 

 

Vanuit de directie uitrusting werd het project zonale dispatching ondersteund voor het 

plaatsen van nieuwe bekabeling (data- en stroomtoevoer) en het voorzien van een nieuwe 

noodvoeding. 

 

In functie van de implementatie van de VOIP werden in een aantal kazernes aanpassingen 

aan de bekabeling uitgevoerd. Voor het uitvoeren van bovenstaande werken werd gebruik 

gemaakt van een open raamovereenkomst van de stad Brugge voor het uitvoeren van 

bekabelingswerken. 

 

Het afvalbeheer werd in kaart gebracht en geüniformeerd via één overeenkomst. Waar 

nodig werd bijgestuurd in het gebruik van containers of individuele restafvalzakken. 

 

Via multiservicebedrijf Farys en de federale raamovereenkomsten (FOR-CMS) werden 

verschillende overeenkomst afgesloten in functie van het beheer van de kazernes. 
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Vanuit de directie uitrusting wordt eveneens het project rond het nieuwe 

veiligheidsgebouw in Knokke-Heist van nabij opgevolgd voor wat betreft het gedeelte 

brandweer. 

 

3.9. Organisatorisch 

3.9.1. Beheerssoftware onderhoud/stockbeheer 

 

Voorbereidende gesprekken werden gevoerd met verschillende leveranciers en 

ontwikkelaars van software ter ondersteuning. Er werd ook geïnventariseerd welke 

software andere zones in de provincie gebruiken. De mogelijkheid om in te stappen in een 

gezamenlijk project wordt bekeken. Na evaluatie wordt in 2017 bekeken welke pakket de 

zone kan gebruiken. Het pakket moet digitale ondersteuning beiden op verschillende 

domeinen van de directie uitrusting (vb. gebouwenbeheer, beheer wagenpark, beheer PBM 

en kledij, rapportage, ondersteuning besteladministratie, …).  

 

3.9.2. Inventarisatie labels software 

 

De methode waarmee alle materiaal geïnventariseerd zal worden, is vastgelegd. Het nodige 

materiaal om alles te labelen werd aangekocht en verdeeld over de verschillende posten. In 

2017 zal begonnen worden met de opleiding van de verschillende medewerkers en kan de 

daadwerkelijke inventarisatie in alle posten opgestart worden. 

 

3.9.3. Vergaderingen rond opmaak projecten 

 

Vertegenwoordigers van de directie uitrusting wonen op regelmatige tijdstippen 

werkvergaderingen van andere directies of werkgroepen bij om zo op de hoogte te blijven 

van de projecten die in andere directies opgestart worden of lopende zijn. Op basis van 

dergelijk overleg wordt de prioriteit vastgelegd van de uit te voeren projecten. De 

budgettaire mogelijkheden worden zo eveneens opgevolgd. Een belangrijk voorbeeld van 

dergelijke samenwerking zijn de werkvergaderingen met de dienst financiën. Hierin wordt 

op regelmatige basis overlegd hoe de flow van de dossiers beter opgevolgd kan worden. 

 

4. Geplande investeringen  en geplande projecten 2017 

4.1. Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

4.1.1. Brandweer 

 

De directie uitrusting gaat verder met de ombouw van de halfzware autopompen tot 

multifunctionele autopompen. Naast de concrete afwerking van de drie voertuigen waarvan 

de ombouw in 2016 goedgekeurd werd, worden in 2017 opnieuw 2 voertuigen omgebouwd 

en uitgerust met het nodige, uniform vastgelegd materiaal. 

 

Het hydraulisch reddingsmaterieel wordt op elkaar afgestemd en op punt gezet. Enerzijds 

wordt recent afgekeurd materiaal vervangen maar het is ook de bedoeling om minstens in 

elke post een voertuig uit te rusten met reddingsmaterieel dat aangepast is om recente 
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voertuigen op te kunnen knippen. Hiervoor wordt een overheidsopdracht (raamcontract) 

gegund en zal het nodige materiaal op basis van dat raamcontract aangekocht worden. 

 

De directie uitrusting wil in de toekomst meer inzetten op logistieke voertuigen. Dit zijn 

voertuigen die naast het louter logistiek transport tussen de posten ook operationeel kunnen 

ingezet worden. Ze kunnen ingezet worden voor logistiek in functie van de procedure 

vervuilde kledij en voor het onderhoud van de persluchttoestellen. Deze voertuigen kunnen 

ook de functie van de huidige materiaalwagens overnemen. Afhankelijk van de oproep kan 

het logistiek voertuig geladen worden met het nodige materiaal. Door te investeren in 

polyvalente logistieke voertuigen, wordt rationeler omgegaan met het aantal voertuigen. 

Bovendien kan materiaal dat nodig is voor bepaalde interventies centraal gestockeerd 

worden, zodat niet elke post dergelijk materiaal of een bepaalde voorraad moet aanleggen. 

In uitvoering van dit beleidspunt worden in 2017 minstens 2 logistieke voertuigen 

aangekocht. Hiervoor wordt ingestapt in een federaal raamcontract. Deze voertuigen worden 

oordeelkundig in de zone ingezet. Het is de bedoeling in 2018 dit actiepunt af te werken met 

de aankoop van nog 2 bijkomende logistieke voertuigen. In 2016 stapte de 

hulpverleningszone in een interzonaal raamcontract voor de aankoop van logistiek materieel 

(vb. specifieke rolkarren, …) waarmee het brandweermateriaal op een veilige manier 

getransporteerd kan worden. Met de komst van de logistieke voertuigen wordt ook de nood 

aan dergelijke logistiek materiaal in kaart gebracht en aangekocht. 

 

In 2016 werd een ladderwagen aangekocht. Dit voertuig wordt in 2017 geleverd. In 2017 

wordt op basis van de federale risicoanalyse, een visietekst opgemaakt rond het aantal 

noodzakelijke ladderwagens en hoogwerkers binnen de hulpverleningszone. Waar mogelijk 

en opportuun wordt gerationaliseerd. Deze voertuigen zijn onmisbaar bij de werking van de 

hulpverleningszone maar vormen eveneens een zware belasting voor het investeringskrediet. 

Er wordt gekeken of het opportuun is om ladderwagens binnen de zone van post te 

veranderen. Indien mogelijk wordt het aantal ladderwagens afgebouwd.   

 

De duikers werden conform de visietekst ondergebracht in de twee clusterposten Brugge en 

Oostende. In de post Oostende is geen specifieke duikerswagen aanwezig. In 2017 wordt een 

lastenboek opgemaakt voor de aankoop van een dergelijke duikerswagen. Het is de 

bedoeling een duikerswagen aan te kopen die zo goed als identiek is aan de duikerswagen 

die momenteel in de post Brugge aanwezig is. Dit komt opnieuw de uniformiteit en de 

uitwisselbaarheid ten goede. 

 

De werking van het Risc zal meer en meer geënt worden op de cluster Brugge en de nog op 

te richten clusterpost Oostende. Collectief materieel dat uit dienst gaat in de posten Torhout 

en Knokke-Heist zal niet meer vervangen worden. De werking van het Risc in de post Knokke-

Heist wordt volledig geïntegreerd in deze van de cluster Brugge. De noodzakelijke 

investeringen moeten gebeuren om een Risc team in de post Oostende op te starten. 

 

In 2017 wordt het vervangingsplan geactualiseerd en verfijnd. Op basis van dit 

vervangingsplan kan een inschatting gemaakt worden van de investeringen op langere 

termijn. Dit vervangingsplan houdt in eerste rekening met de afschrijving van het rollend 
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materiaal. Gecombineerd met investeringen in nieuwe voertuigen moet dit vervangingsplan 

er toe leiden dat de hulpverleningszone voldoet aan de bepalingen van het K.B. minimale 

middelen.  

 

Er wordt verder geïnvesteerd in kleine voertuigen. Deze voertuigen worden ingezet voor het 

transport tussen de posten, voor het volgen van opleidingen en het uitvoeren van 

preventieopdrachten. In 2017 wordt dit agendapunt veder afgewerkt met de aankoop van 4 

bijkomende kleine voertuigen van het type Volkwagen Caddy. Dit betekent dat eind 2017 

elke post beschikt over minstens één dergelijk voertuig en dat de clusterposten Brugge en 

Oostende twee dergelijke voertuigen ter beschikking hebben. Tegelijkertijd worden 

afgeschreven voertuigen verkocht of afgevoerd. 

 

De twee tankwagens (besteld in 2015 en 2016)zijn momenteel in productie en worden in de 

loop van 2017 in dienst genomen.  

 

De directie uitrusting wenst gedurende de huidige beleidsperiode zo veel mogelijk te 

evolueren naar een aankoopcentrale. De administratieve afhandeling van alle aankopen 

komt volledig onder de directie. De prijsvraag, het opmaken van de bestelbon, het 

afhandelen van de bestelling en het goedkeuren van de factuur wordt de 

verantwoordelijkheid van de directie uitrusting.  De dienst uitrusting wenst tegen het einde 

van de beleidsperiode in kaart te brengen welke ondersteuning hiervoor nodig is, en dit 

zowel op vlak van personeel als andere logistieke ondersteuning. Een kosten-baten analyse 

zal opgemaakt worden. Verder wordt in kaart gebracht voor welke aankopen deze 

procedure, zonder substantieel bijkomende ondersteuning,  reeds kan toegepast worden. Er 

wordt gewerkt op basis van prioriteiten (grootste financiële voordeel door schaalvergroting) 

en er wordt gestreefd om tegen het einde van de beleidsperiode zo veel mogelijk aankopen 

via een dergelijke aankoopcentrale te regelen. In 2017 zal de directie uitrusting de 

besteladministratie centraliseren en procedures uitschrijven. Er wordt een zonaal magazijn 

aangelegd waar de meest courante goederen (vb. bureaumateriaal, verbruiksgoederen, …) 

snel en eenvoudig beschikbaar zullen zijn 

 

In 2017 wordt werk gemaakt van de inventarisatie van het gespecialiseerd materiaal. Waar 

mogelijk wordt een eerste rationalisatie doorgevoerd. Op basis van de risicoanalyse moet 

bepaald worden over welk gespecialiseerd materiaal de zone moet beschikken en waar dit 

materiaal best geplaatst wordt, rekening houdend met de mogelijkheden van en de 

mogelijke samenwerking met andere zones . Op die manier kan in de volgende 

beleidsperiode gericht geïnvesteerd worden in het gespecialiseerd materiaal. 

 

De noden voor 2017, zoals  zoals de aankoop van dienstvoertuigen, een zware 

materiaalwagen, bijkomende logistieke voertuigen, … overstijgen de financiële middelen. Een 

plan wordt opgemaakt waarin de prioriteit van deze investeringen wordt vastgelegd. Indien 

nodig wordt een motivatie opgemaakt voor bijkomende financiële middelen. 
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4.1.2. DGH 

 

Het investeringsplan voor de ziekenwagens wordt verdergezet. Er worden opnieuw 2 

ziekenwagen op basis van het lopende raamcontract aangekocht. Deze ziekenwagens dienen 

ter vervanging van de oudste en afgeschreven voertuigen. De overbodige voertuigen worden 

verkocht. In functie van de noden worden de ziekenwagens ook in de verschillende posten 

binnen de zone verplaatst. Er wordt gestreefd om het aantal reserve ziekenwagens door 

clustering te beperken.  

 

4.2. Onderhoud rollend en niet-rollend materiaal 

4.2.1. Onderhoud rollend materiaal 

 

De organisatie van het onderhoud van het rollend materiaal gebeurt op vandaag nog 

grotendeels decentraal in elke post met als gevolg dat er geen uniforme werking is. In 

sommige posten worden bepaalde zaken zelf uitgevoerd terwijl datzelfde werk in andere 

posten uitbesteed wordt. Aangezien zowel post Brugge als post Oostende een garage hebben 

wordt gekeken welk regulier onderhoud naar deze posten kan doorgeschoven worden. Om 

een centrale werking voor onderhoud van het rollend materiaal te kunnen organiseren, is 

een personeelsplan of een personeelsbehoefteplan onontbeerlijk. Het merendeel van het 

materiaal is immers in de twee posten aanwezig maar om naar een centrale werking te 

kunnen evolueren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig. De directie uitrusting stelt 

een personeelsplan op en legt dit ter goedkeuring voor. Pas na goedkeuring en invullen van 

de behoefte kan verder gewerkt worden aan een centrale organisatie van het onderhoud van 

het rollend materiaal. Een tweede voorwaarde om het onderhoud centraal te laten 

gebeuren, is de noodzaak aan een duidelijke planning en opvolging van het onderhoud. 

Duidelijke richtlijnen moeten opgemaakt worden zodat de posten weten in welke gevallen 

het onderhoud of de werken centraal uitgevoerd kunnen worden. Er moet een soort 

ticketing systeem opgezet worden waardoor aanvragen voor onderhoud opgevolgd kunnen 

worden. Hiervoor moet de nodige ondersteuning voorzien worden (personeel, software). 

 

Als gevolg van de uniforme aankopen worden meestal gelijkaardige voertuigen aangekocht. 

De directie uitrusting wenst te onderzoeken of het interessant is om het periodiek 

onderhoud bij één bepaalde leverancier kan georganiseerd worden en of het periodiek 

onderhoud al dan niet kan ingeschreven worden in het lastenboek. 

 

4.2.2. Onderhoud niet-rollend materiaal 

 

In 2017 wordt werk gemaakt om in samenspraak met de preventieadviseur de wettelijke 

controles en keuringen in het kader van de arbeidsveiligheid verder te verfijnen en vast te 

leggen. Voor verschillende keuringen wordt reeds gebruik gemaakt van een federaal 

raamcontract. Er wordt dit jaar ook werk gemaakt van een interzonaal raamcontract voor 

periodieke keuringen. Niet alleen kan op die manier eenduidig vastgelegd worden welk 

nazicht dient te gebeuren, maar kan door de samenwerking optimaal gebruik gemaakt 

worden van een interzonale schaalvergroting. Tevens zal dit contract op maat van de 

brandweer zijn opgemaakt. 
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4.3. Kledij 

4.3.1. Kledij brandweer 

 

De gefaseerde vervanging van afgeschreven en verouderde brandweerinterventiepakken 

wordt verdergezet. Dit jaar worden opnieuw 150 pakken aangekocht. Deze pakken dienen 

om afgeschreven pakken te vervangen, nieuwe aangeworven mensen van de nodige kledij 

te voorzien en daarna pro-actief andere posten van nieuwe kledij te voorzien. Voor de 

nieuw aangeworven mensen wordt eveneens de nodige werkkledij aangekocht en 

verdeeld. 

 

Eenmaal het kledijreglement met bijlagen goedgekeurd wordt, zal werk gemaakt worden 

van de implementatie ervan. Er moet een interne bestelprocedure opgesteld worden en de 

nodige kledij moet aangekocht worden. De kledij moet vervolgens gepast en verdeeld 

worden. Voor de praktische uitvoering worden 4 mensen aangesteld uit verschillende 

posten. Voor de beleidsmatige opvolging wordt een officier aangesteld die werkzaam is 

onder de directie uitrusting. 

 

De directie uitrusting maakt in 2017 werk van een raamcontract voor de reiniging van 

vervuilde brandkledij op basis van vloeibare CO2 . Dit moet als totaalpakket (registratie, 

reiniging, opvolging, transport, statistiek, …) aangeboden worden. Het systeem moet 

grotendeels geautomatiseerd kunnen verlopen. Hiervoor wordt gekeken naar mogelijke 

samenwerking met andere zones. 

 

  

4.3.2. Kledij DGH 

 

Het gebruik van ambulancekledij staat ook beschreven in het kledijreglement. Alle 

ambulanciers zullen voorzien worden van hun basispakket. De bestellingen voor het 

basispakket werden in 2016 geplaatst maar de uitlevering van de kledij is voorzien in het 

voorjaar van 2017. Analoog aan de brandkledij werd er ook voor de reguliere vervanging 

van de ambulancekledij een reglement uitgeschreven. Ook hier moet een interne 

bestelprocedure uitgeschreven worden en moet de praktische verdeling en opvolging 

georganiseerd worden. 

 

 

4.4. PBM 

4.4.1. PBM brandweer 

 

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. Een procedure zal uitgeschreven 

worden zodat op een pragmatische manier kan voldaan worden aan de eisen in de 

wetgeving. 
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Het is de bedoeling van de directie uitrusting om tegen het eind van deze beleidsperiode 

elke brandweerman te voorzien van de nodige PBM om de basisopdrachten uit te voeren. 

In eerste instantie moet gedacht worden aan alle PBM noodzakelijk voor brandbestrijding, 

technische hulpverlening en incidenten met gevaarlijke stoffen. Gelijktijdig wordt gestart 

met het uitvoeren van de vervangfrequentie van de aanwezige PBM. Waar mogelijk en 

waar opportuun wordt gewerkt op basis van collectief beschikbare PBM (vb. helmen 

technische hulpverlening, …). Hiervoor wenst de directie wenst tegen het einde van de 

beleidsperiode in samenspraak met de preventieadviseur een visie op te maken rond de 

praktische implementatie van het K.B. minimale beschermingsmiddelen.  Na inventarisatie 

kan het bestaande vervangingsplan verfijnd, aangevuld of aangepast worden. Bij het 

opstellen van deze visie wordt zo veel mogelijk samengewerkt met andere zones om 

enerzijds de werklast te verminderen maar anderzijds ook om de uniformiteit te 

bevorderen. In het lopende werkjaar wordt de aankoop van veiligheidsschoenen en 

brandweerhelmen bekeken. Voor de brandweerhelmen bestaan er raamcontracten waar 

de hulpverleningszone kan instappen. Voor de veiligheidsschoenen zal een bestek en een 

overheidsopdracht uitgeschreven worden. 

 

Een aantal nieuwe brandweermannen, zowel beroeps als vrijwilliger werden aangeworven. 

De nodige PBM worden voor deze mensen voorzien. 

 

4.4.2. PBM DGH  

 
Om de uniformiteit binnen de zone maximaal na te streven zullen de noden in kaart 

gebracht worden. Samen met de directie operaties en de dienst preventie en bescherming 

op het werk zullen de meest geschikte PBM aangekocht worden waarmee voldaan wordt 

aan de wetgeving. Waar opportuun zal ingestapt worden in de federale markt. Waar dit 

niet mogelijk of opportuun is, zullen de nodige raamcontracten opgemaakt worden al dan 

niet in samenwerking met andere zones. 

 

4.5. Facility 

4.5.1. Telefooncentrale 

De lopende installatie van de nieuwe VOIP telefooncentrale wordt in 2017 verder opgevolgd 

en afgewerkt. Concreet wordt de post Oostende in het systeem ingeschakeld en worden de 

nodige opleidingen voorzien. Voor de oplevering worden alle openstaande punten met de 

leverancier besproken. Een onderhoudscontract zal onderhandeld en vastgelegd worden. 

4.5.2.  Contracten allerhande verbruiksmateriaal 

De zone blijft inzetten op het afnemen van verbruiksmaterialen via raamovereenkomsten. 

Onze organisatie is te klein om via een eigen overeenkomst een dergelijk prijsniveau te 

halen. De verschillende aanbieders worden dan ook continu vergeleken en indien 

noodzakelijk worden bestaande contracten bijgestuurd.  

4.5.3. Operationeel 
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Eind 2017 is de streefdatum van de directie uitrusting om het onderhoud van de 

adembescherming geclusterd te krijgen. Hiervoor worden in het lopende werkjaar in elke 

cluster een meetbank geïnstalleerd. Tegen de zomer zullen de vaste medewerkers in de 

clusters opgeleid zijn. Daarna wordt het onderhoud van de perslucht  gradueel 

overgeschakeld van de posten naar de clusters. Om de werklast aan te kunnen en de 

beroepsposten niet te veel te belasten, wordt er een dienstregeling uitgewerkt waardoor de 

vrijwilligers ook in het onderhoud ingeschakeld kunnen worden. 

4.5.4. Interzonale samenwerking 

De interzonale samenwerking wordt verdergezet en waar mogelijk nog uitgebreid. 

4.6. Gebouwen 

 

In 2017 zal opnieuw worden ingezet op het nakomen van de huurderslasten. Er worden in 

heel wat kazernes opfrissingswerken gepland. Tevens zal er nauwgezet worden opgevolgd 

als de eigenaarslasten door de lokale overheden worden nagekomen. 

 

De ontwikkelingen op het vlak van kazernering in onze hulpverleningszone (cfr. risico-

analyse) zullen van nabij worden opgevolgd, waar nodig zal de directie op technisch vlak 

het beleid adviseren. 

 

Het referentieontwerp voor de nieuwe kazerne van Knokke-Heist zal in 2017 gefinaliseerd 

worden. De directie uitrusting is nauw betrokken bij dit project en zal de nodige input 

leveren voor het technisch dossier. 

 

In 2017 zal er hoogstwaarschijnlijk een ambulancedienst worden opgestart in de posten De 

Haan en Middelkerke. Voor de post De Haan moet een nieuwe locatie gezocht worden voor 

het uitbaten van deze dienst, ook in de post Middelkerke moeten de noodzakelijke 

aanpassingen in de kazerne gebeuren. 

 

De eventuele centralisatie van bepaalde diensten in een zonaal gebouw wordt bekeken. De 

nodige stappen worden genomen om deze lokalen in te richten naar de noden van de 

administratie. 

 

Het actieplan gekoppeld aan de energie-audit, uitgevoerd in 2016 zal verder worden 

opgevolgd met als doel het energieverbruik in de grote posten drastisch te doen dalen. 

 

Ook op het vlak van milieu zal de optimalisatie worden verdergezet. De 

exploitatievergunning van de kazernes Knokke-Heist en De Haan zal worden aangevraagd. 

Er zal ook worden onderzocht in hoeverre er meer gebruik kan gemaakt worden van 

regenwater in plaats van leidingwater om ook hier de factuur naar beneden te halen. 

 

In functie van de continuïteit van de zonale dispatching is het noodzakelijk om ook de back-

up in de post Torhout te voorzien van een geautomatiseerde noodstroomgenerator. In de 
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post Oostende dient de tankinstallatie vernieuwd te worden. Voor beide projecten zal een 

aanbestedingsdossier worden uitgewerkt. 

 

Het onderhoud van de 125 sectionale poorten in onze hulpverleningszone zal in 2017 via 

een overheidsopdracht verlopen aangezien de kosten te hoog oplopen om dit via een 

klassieke offertevraag aan 3 aanbieders te regelen. 

 

De bewegwijzering aan – en in de gebouwen zal worden aangepast aan de nieuwe huisstijl. 

 

De directie uitrusting staat in voor de installatie van de nieuwe bekabeling in de post 

Oostende in functie van de nieuwe telefonie en de verbetering van de datacommunicatie. 

(e-bo netwerk). 

 

De schoonmaak in de gebouwen van de verschillende posten wordt verder op punt gezet. 

Een eerste rationalisatie en aanzet tot uniformiteit werd in 2016 genomen door het 

instappen in een federaal raamcontract. Na evaluatie wordt dit contract aangepast en 

uitgebreid naar alle posten. In diezelfde context werd een eenzelfde  aannemer aangesteld 

voor het periodiek wassen van de ramen in alle kazernes. 

 

4.7. Organisatorisch 

4.7.1. Beheerssoftware onderhoud/stockbeheer 

 

In 2017 wordt een softwarepakket ontwikkeld om de directie te ondersteunen op de 

verschillende domeinen (vb. gebouwenbeheer, beheer wagenpark, beheer PBM en kledij, 

rapportage, ondersteuning besteladministratie, …). Er wordt hiervoor samengewerkt met 

andere zones in de provincie. 

 

4.7.2. Inventarisatie labels software 

 

Nieuw aangekocht materiaal wordt al op een uniforme manier gelabeld. In 2017 zal 

begonnen worden met de opleiding van de verschillende medewerkers en kan het labelen 

en de daadwerkelijke inventarisatie in alle posten opgestart worden, en dit voor alle 

aanwezig materiaal.  

 

4.7.3. Vergaderingen rond opmaak projecten 

 

Het bijwonen van de diverse vergaderingen met de andere diensten wordt verdergezet.  


