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1. Inleiding 

 
Het Zonaal operationeel organisatieplan 2014, hierna het Plan genoemd, vormt een onontbeerlijk 
werkinstrument voor de implementatie van de prezone.  
 
Proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie, zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 15 
mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, zijn elementen die bij de opstelling van het Plan in 
aanmerking werden genomen. Aangezien de ontwikkeling van de hervorming van de civiele 
veiligheidsdiensten eind 2013 in een beslissende fase is getreden en er verwacht wordt dat de werking 
van de zone effectief in gaat op 1/1/2015, heeft de PZ-Raad van zone Westhoek op 19/12/2013 beslist 
om een politieke stuurgroep op te richten (zie bijlage). 
 
Deze stuurgroep doet alle noodzakelijke voorbereidingen en somt alle maatregelen op die nodig zijn 
voor de officiële start van zone Westhoek op 01/01/2015, waarna ze voorstellen formuleert naar de PZ-
Raad die de uiteindelijke beslissingen zal moeten nemen. 
 
De stuurgroep doet deze voorstellen in nauw overleg met de zone-coördinator, de technici van de PZ-
werkgroep en de Technische Commissie van zone Westhoek. 
 
Een stappenplan werd door de zonecoördinator opgesteld waarbij zowel de taken van de gemeenten 
als de taken van de PZ-Raad werden opgelijst, voor zover bepaalde wetten, KB’s en omzendbrieven 
reeds gepubliceerd werden of de voornaamste krijtlijnen uitgetekend werden. In de loop van 2014 zal 
dus vooral hierop verder gewerkt worden. 
Ook binnen de TC werden 3 werkgroepen opgericht die de diverse aspecten van de toekomstige 
werking van de zone in hun totaliteit moeten aanpakken. Daarbij werd uitgegaan van de taken die 
reeds eind 2013 door de FOD BiZa vastgelegd werden voor de gemeenten en de PZ-Raad. De 
werkgroep rond administratie behartigt het grootste deel van het personeelsbehoefteplan. De 2

e
 

werkgroep zal de logistieke ondersteuning van de brandweermannen voor haar rekening nemen en de 
3

e
 werkgroep onderzoekt de financiële aspecten. 

 
Er werd intussen ook al nagedacht hoe het beroepspersoneel van zone Westhoek maximaal en op een 
realistische manier kan ingezet worden om i.k.v. eigen mogelijkheden, ingezet te kunnen worden in de 
zonewerking. Ook voor de vrijwilligers zijn specifieke taken weggelegd. 
 
Het is dan ook de bedoeling van pre-zone Westhoek om tegen 01/01/2015 klaar te zijn met de 
voornaamste doelstellingen, zodat de zone effectief op die datum in werking zou kunnen treden. We 
beseffen heel goed dat niet alles tot in detail zal kunnen verwezenlijkt worden en dat heel wat details 
nog na 01/01/2015  zullen moeten afgewerkt worden, maar in de hoop dat een begeleidingscommissie, 
opgestart vanuit FOD BiZa, hierin eveneens een belangrijke bijdrage kan leveren, zal alles in het werk 
gesteld worden om dit doel te bereiken. 
 
In overeenstemming met de wet van 3 augustus 2012, wordt het Plan uitgewerkt, rekening houdend 
met de risicoanalyse van het koninklijk besluit betreffende de minimale normen voor de snelste 
adequate hulp.  
 
Het Plan 2014 is opgesteld door de zonecoördinator in samenwerking met de leden van de Technische 
Commissie. Het ZOOP 2014 is door de PZ-Raad op 25/04/2014 goedgekeurd. 
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2. Beschrijving van de prezone (AS IS) 

 
 
Het Plan geeft een korte omschrijving van de zone, met name: 

- De beschermde bevolking 
- De oppervlakte 
- De kaart van de bevolkingsdichtheid 
- Het aantal posten en hun plaats op een geografische kaart van de zone 
- Het aantal personeelsleden (operationele vrijwilligers en beroepslieden, administratief en 

technisch personeel) 
- Inventarissen : rollend materieel, niet rollend materieel, statistieken brandbestrijding, DGH,…  

 
2.1. Samenstelling van de prezoneraad 

 
 
De prezoneraad is samengesteld uit de burgemeesters van de verschillende gemeenten van de zone. 
 
 

Naam van de gemeente Naam van de burgemeester 

Alveringem 
De Panne 
Diksmuide 
Heuvelland 
Houthulst 
Ieper 
Koekelare 
Koksijde 
Kortemark 
Langemark-Poelkapelle 
Lo-Reninge 
Mesen 
Nieuwpoort 
Poperinge 
Veurne 
Vleteren 
Wervik 
Zonnebeke 

Gerard Liefooghe 
Ann Vanheste 
Lies Laridon 
Marc Lewyllie 
Ann Vansteenkiste 
Jan Durnez 
Patrick Lansens 
Marcus Vanden Bussche 
Toon Vancoillie 
Alain Wyffels 
Lode Morlion 
Sandy Evrard 
Roland Crabbe 
Christof Dejaegher 
Peter Roose 
Stephan Mourisse 
Youro Casier 
Dirk Cardoen 

 
 
 
De tabel hieronder neemt de gegevens op van de voorzitter van de PZ-Raad, de ontvanger, de 
coördinator en de secretaris. 
 
 
 

Voorzitter van de Raad Christof Dejaegher 

Ontvanger Kris Degraeve 

Coördinator Robert Van Praet 

Secretaris Dieter Hoet 
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2.2. Gemeenten van de prezone/bevolking 

 
 
De tabel hieronder herneemt per geografisch perceel dat weerhouden wordt van de gemeenten(NIS), 
de officiële statistische cijfers van eind 2011 betreffende de bevolking, de oppervlakte en de 
bevolkingsdichtheid. 
 
 
 
 

NIS Code Gemeente Totale bevolking Oppervlakte 
HA A CA 

Bevolkingsdicht-
heid in km² 

38002 
38008 
32003 
33039 
32006 
33011 
32010 
38014 
32011 
33040 
 
32030 
33016 
38016 
33021 
38025 
33041 
33029 
33037 

Alveringem 
De Panne 
Diksmuide 
Heuvelland 
Houthulst 
Ieper 
Koekelare 
Koksijde 
Kortemark 
Langemark-
Poelkapelle 
Lo-Reninge 
Mesen 
Nieuwpoort 
Poperinge 
Veurne 
Vleteren 
Wervik 
Zonnebeke 

4989 
10762 
16443 
7939 
9754 
34085 
8534 
22151 
12234 
 
7975 
3300 
951 
11365 
19987 
11540 
3712 
18375 
12377 

8046,17 
2432,40 
15140,70 
9554,38 
5510,82 
13124,95 
3953,44 
5417,58 
5553,21 
 
5332,94 
6321,61 
357,83 
3159,53 
11901,81 
9735,20 
3839,30 
4405,97 
6813,71 

0,62 
4,42 
1,09 
0,83 
1,77 
2,60 
2,16 
4,09 
2,20 
 
1,50 
0,52 
2,66 
3,60 
1,68 
1,19 
0,97 
4,17 
1,82 

Totalen voor de zone 216473 119701,56 1,81 
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De kaarten hieronder geven een overzicht van de bevolkingsdichtheid op gemeenteniveau en per km²  
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2.3. Gemeenten van de prezone met/zonder brandweerdienst 
 
 
De tabel hieronder bevat per gemeente van de zone de brandweerdiensten, de voorpost(en), de 
categorie van de brandweerdiensten en de “groepscentrumgemeente”. 
 
Een kaart met de plaats van de brandweerdiensten, de voorposten en hun verdeling in gewestelijke 
groepen wordt bij het Plan gevoegd. 
 
 

Gemeente Post(en) aanwezig op 
het grondgebied van de 
gemeente 

Groepscentrum 
(Wet van 31/12/1963) 

X / Y / Z / C 
(KB van 8/11/1967) 

Alveringem Neen   

De Panne De Panne X C 

Diksmuide Diksmuide 
Leke 

X Z 
voorpost 

Heuvelland Kemmel 
Nieuwkerke 
Westouter 

X Z 
Z 
Z 

Houthulst Merkem X C 

Ieper Ieper X Z 

Koekelare Koekelare X C 

Koksijde Koksijde 
Oostduinkerke 

X Z 
voorpost 

Kortemark Kortemark X C 

Langemark-Poelkapelle Langemark-Poelkapelle X C 
 

Lo-Reninge Lo 
Reninge 

X C 
voorpost 

Mesen Mesen X C 

Nieuwpoort Nieuwpoort X Z 

Poperinge Poperinge 
Reningelst 
Zuidijzer (Roesbrugge) 

X Z 
voorpost 
voorpost 

Veurne Veurne  X Y 

Vleteren Neen   

Wervik Wervik 
Geluwe 

X C 
voorpost 

Zonnebeke Zonnebeke X C 

 
 
De voorpost Watou werd in de loop van 2013 geïntegreerd in de voorpost Zuid-IJzer (Roesbrugge-

Poperinge). In 2014 worden de onderhandelingen verder gezet voor de integratie van voorpost Geluwe 

bij het korps van Wervik. Medio 2014 wordt de voorpost Reninge geïntegreerd in het korps van Lo.  
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De kaart hieronder geeft het aantal posten en hun plaats geografisch binnen zone IV Westhoek weer. 
 
 

 
  

Zuidijzer / 
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2.4. Personeel van de brandweerdiensten van de prezone 

 
De tabel hieronder bevat per brandweerdienst / voorpost de volgende gegevens: naam van het 
diensthoofd, aantal beroepsbrandweerlieden, aantal vrijwillige brandweerlieden, aantal administratief en 
technisch personeel in VTE (voltijds equivalent) en het aantal gemeentelijke personeelsleden (buiten de 
brandweerdienst) dat voor de brandweerdienst werkt in VTE. 
 

Korps / Post Naam van het 
diensthoofd 

Aantal 
beroepsbrand

weerlieden 

Aantal 
vrijwilligers 

Aantal 
administratieve 

personeelsleden 
(VTE) (cijfers TF 

2009) 

Aantal 
gemeentelijke 

personeelsleden 
(buiten de 

brandweerdienst) 
(VTE) (cijfers TF 

2009) 

De Panne Luc Brouckxou  46 1,05 0 

Diksmuide 
Leke 

Dirk Coopman 3 57 
21 

3,83 0,14 

Kemmel 
Nieuwkerke 
Westouter 

Geert Cuvelier  27 
28 
24 

1,08 0,50 

Merkem Lode De Keyser 1 47 1,32 0 

Ieper Rik 
Vandekerckhove 

3 82 4,15 0,49 

Koekelare Germain 
Tratsaert 

 32 0,59 0 

Koksijde 
Oostduinkerke 
 

Kristof Dorné 6 41 
43 

11 8 

Kortemark Jacky Coopman 1 40 1,61 0,21 

Langemark-
Poelkapelle 

Michel Dewaele  45 0,71 0,13 

Lo- 
Reninge 

Guido Snick  34 
15 

1,11 0,26 

Mesen Marc Debraeve  22 0,12 0,03 

Nieuwpoort Roger Van 
Brussel 

5 68 3,48 0,45 

Poperinge 
Reningelst 
Zuid-IJzer 
 

Dimitri 
Vandromme 

1 58 
20 
57 

0,71 0 

Veurne  Robert Van Praet 9 43 8,39 1,53 

Wervik 
 

Filip Simoens  49 
20 

1,82 0,54 

Zonnebeke Bart Pattyn  35 0,95 0,61 

Totaal  29 954 41,92 12,89 
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De tabel hieronder bevat, per brandweerdienst het aantal effectieven in de graad van brandweerman, 
korporaal, onderofficieren en officieren, voor zowel de beroepsleden als de vrijwilligers. 
 
 
 

 Beroeps Vrijwilligers 

Post BWM Korp. O-off. Off. BWM Korp. O-off. Off. 

De Panne     29 7 8 2 

Diksmuide 
Leke 
 

1  2  39 
15 

7 
4 

8 3 
2 

Kemmel 
Nieuwkerke 
Westouter 

    22 
22 
26 

4 
4 
4 

3 1 
2 
1 

Merkem    1 34 7 4 2 

Ieper   1 2 51 17 9 5 

Koekelare     21 4 4 3 

Koksijde 
Oostduinkerke 

2 1 2 1 23 
27 

6 
8 

7 
7 

4 
2 

Kortemark    1 24 6 7 3 

Langemark-
Poelkapelle 

    29 4 9 3 

Lo 
Reninge 

    26 
12 

4 3 
1 

1 
2 

Mesen     13 4 4 1 

Nieuwpoort 2 1 1 1 46 8 11 3 

Poperinge 
Reningelst 
Zuid-IJzer 
 

1    35 
12 
32 

6 
3 
5 

12 
4 
9 

4 
1 
2 

Veurne  8   1 27 7 8 1 

Wervik 
Geluwe 
 

    34 
14 

6 
2 

7 
3 

2 
1 

Zonnebeke     24 4 4 3 

Totaal 14 2 6 7 637 131 132 54 
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2.5. Coördinatiestructuur OPZ 
 
In afwachting van de implementatie van de zone, neemt het Plan het functioneel organigram van de 
pre-zone over dat de noodzakelijke organisatorische structuur bepaalt voor de voorbereidende 
werkzaamheden voor de implementatie van de zone. Er wordt echter in herinnering gebracht dat er 
geen enkele band van ondergeschiktheid bestaat tussen de personeelsleden die opgenomen zijn in het 
functioneel organigram. 
 

Naam 

Organisatie 

Functie in PZ 2014 Tbs / detachering 

Robert Van Praet 

Brandweer Veurne 

Coördinator pre-zone 26,6/38 

Paul Victoor 

Deskundige 

Coördinator materieel / PBM 7,6/38 

Jacky Coopman 

Brandweer Kortemark 

Coördinator materieel / PBM 15,2/38 

Rik Vandekerckhove 

Brandweer Ieper 

Coördinator risicoanalyse, 

interventieplannen, software-ICT 

15,2/38 

Dimitri Vandromme 

Brandweer Poperinge 

Coördinator opleiding 7,6/38 

Bruno Denys 

Brandweer Merkem 

Coördinator opleiding, SAH, 

brandpreventie, BPA 

15,2/38 

Dirk Coopman 

Brandweer Diksmuide 

Coördinator software-ICT 7,6/38 

Filip Simoens 

Brandweer Wervik 

Coördinator risicoanalyse, 

interventieplannen 

7,6/38 

Dieter Hoet 

Westhoekoverleg (wvi) 

Secretaris 7,6/38 

Kris Degraeve 

Stad Veurne 

Financieel beheerder 7,6/38 

Jean-Philippe Vandeputte 

Gemeente Koksijde 

Financieel deskundige 2/38 
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3. Veiligheidsketen (TO BE) 

 
De wet van 15 mei 2007 heeft de veiligheidsketen bezegeld (proactie, preventie, preparatie, uitvoering 
en evaluatie). Het Plan bevat de actiepunten die gecategoriseerd zijn per element van de 
veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie) om het toekomstig beleid van 
de organisatie van de brandweerdiensten voor te bereiden. Hoofdstuk 4 bepaalt de prioriteiten en de 
uitvoeringskalender. Hoofdstuk 4 somt eveneens de actiepunten op die niet weerhouden werden 
rekening houdende met de beschikbare begroting, het beschikbare personeel, evenals de volledige 
voorbereiding van taken af te werken door gemeenten en op te starten door de PZ-Raad.  
 

3.1. Proactie 
 
Het Plan somt de maatregelen op die door de pre-zone worden genomen om geïnformeerd te worden 
en betrokken te worden bij de werkzaamheden / aanpassingen die de kwaliteit van de prestaties van de 
brandweerdiensten van de pre-zone  kunnen beïnvloeden. 
 
 
A) Inplanting nieuwe risico’s 
 
 
Risicoanalyse  
 
 
Elk korps heeft op basis van een specifieke lijst de diverse, bestaande risico’s ingedeeld in 
verschillende categorieën. De firma Falck heeft alle gegevens verzameld en verwerkt. Een 
risicoanalyse werd gemaakt : met de “CARE”-software kan de dekking van de punctuele risico’s 
nagerekend worden. In de aangereikte tool zijn de punctuele risico’s echter niet verwerkt! 
Aan de hand van de tool wordt voor sommige locaties, i.k.v. een mogelijke  integratie van posten 

binnen het grondgebied van de zone,  nagegaan welke de ideale locatie zou zijn voor de eventuele  

inplanting van  nieuwe kazernes en eventuele vervanging van oude kazernes.  Verder wordt aan de 

hand van deze tool nagegaan of een meer doorgedreven integratie van posten op het grondgebied 

mogelijk is en wat de eventuele impact is op zonaal en interzonaal vlak. De voorpost Watou werd in 

2013 reeds bij Zuid-IJzer geïntegreerd. Voorpost Reninge wordt in augustus 2014 bij het korps van Lo 

geïntegreerd. Andere integratieprojecten, zoals Heuvelland-Mesen (Kemmel-Nieuwkerke –Mesen), 

Westouter-Reningelst, Koekelare-Leke en Wervik-Geluwe worden besproken. Het meest concrete 

project is Wervik-Geluwe. 

Naar aanleiding van het KB op de risicoanalyse wordt getracht om de punctuele risico’s op het 

grondgebied van de zone in kaart te brengen, en hierin nieuwe metingen aan te sturen (in de tool 

werden die punctuele risico’s niet opgenomen, zie hoger ! ).Verder wordt er ook een analyse gemaakt 

om met de tool een overzicht te krijgen van de werking van de DGH binnen onze pre-zone. Mogelijke 

rationalisering wordt eveneens onderzocht. 

 

 Risico’s in het verzorgingsgebied en opkomsttijden 

 
De punctuele risico’s: op welke (en hoeveel) bijzondere objecten moet een brandweerpost zich 
voorbereiden? 
Wat zijn de opkomsttijden in het gebied? 
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Om een reëler beeld te bepalen van de operationele grenzen en daarmee de omvang van de 
verzorgingsgebieden per post, wordt voorgesteld om  per post de reële uitruktijd te bepalen. Deze 
uitruktijden worden vervolgens gebruikt voor het berekenen van de operationele grenzen. Daarvoor 
wordt het Track & Trace systeem gebruikt : ingebruikname zal in de loop van 2014 plaats vinden. 
 
In deze nieuwe berekening kunnen ook de posten van buiten de pre-zone meegenomen worden. 
 
Het resultaat is een bijgesteld beeld van de verzorgingsgebieden per brandweerpost. Op basis van dit 
bijgestelde beeld wordt per post aangegeven wat de risico’s in het verzorgingsgebied zijn. 
 
Deze resultaten zullen in een volgende stap gebruikt worden als basis voor de vergelijking van 
alternatieven. 
 
Pre-zone Westhoek heeft momenteel 24 brandweerposten. Er wordt berekend wat de consequenties 
zijn voor de opkomsttijden per gebied, als een post er niet zou zijn: in welke mate neemt de opkomsttijd 
toe en voor welke punctuele risico’s geldt die toename? 
 
Op basis van de resultaten wordt steeds bekeken wat er gebeurt als een post er niet zou zijn. De 
operationele grenzen van de omliggende posten worden opnieuw berekend en zo wordt er bepaald wat 
de opkomsttijden in het gebied zullen worden en voor welke objecten die tijden gelden.  
Deze berekeningen worden 24 keer herhaald. Door de variatie in uitruktijden en verschillende karakters 
van de gebieden in de pre-zone, zal er een verschil ontstaan in de effecten.  Per variant zal een 
verschil in opkomsttijden ontstaan (of misschien niet) en zal een ander aantal objecten later bereikt 
worden. Hierbij kan ook ingezoomd worden op  specifieke categorieën objecten (verzorgingshuizen, 
industrie, enz…). 
Op basis van de stappen krijgen we per post : 
 
Een beeld van de taken van elke post 
Een beeld van de operationele grenzen op basis van actuele uitruktijden 
Een beeld van het belang van een post 
 
Dit beeld kan  vervolgens gebruikt worden  voor de verdere ontwikkeling van de brandweerzorg in pre-
zone  Westhoek. 
 
 De lijst met punctuele en recurrente risico’s wordt dus opgevolgd, zodat een toekomstbeleid kan 
ontwikkeld worden en een organisatiemodel opgesteld. 
 
Belangrijke en bepalende elementen binnen de risicoanalyse zijn : 
 

 een koppeling maken met SAH.  
 
In 2014 wordt een zonaal alarmeringssysteem aangekocht (zie bijlage). Op basis van een 
XML-bericht vanuit het HC112, worden eveneens de 10 snelste posten meegegeven. Het 
systeem zal dan zelf de nodige berekeningen maken om het snelste “uitruktreintje”, specifiek 
voor elke interventie, te bepalen op basis van beschikbaar personeel en materieel en dit in een 
netwerking van posten. 

 
 middelen inzake personeel, waarbij aandacht voor : 
 

 rekrutering van toekomstig brandweerpersoneel (o.a. uniforme manier van aanwerving) 
 

 beschikbaarheid van personeel via beschikbaarheidsmodule in zonaal, interzonaal of 
provinciaal alarmerings- en dispatchingsysteem. Niet alle korpsen beschikken op heden 
over een beschikbaarheidsmodule in hun kazerne.  
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Een eerste stap is de algemene concretisering van beschikbaarheid in de zone, waarna 
implementatie in een zonaal, interzonaal  of provinciaal alarmerings- of dispatchingsysteem. 
 

 
 beschikbaarheid van materieel 

 
Een centrale alarmering die gekoppeld wordt aan beschikbaarheden van personeel en 

materieel. De korpsen van Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, De Panne en Veurne 

starten in 2014 een lokaal pilootproject op via Fire-Z dispatching en toetsen deze werking 

aan een mogelijk zonaal project. 

Er wordt naar gestreefd om minstens 1 plaatselijke centralist ter beschikking  te hebben in 

elke post bij elke oproep SAH. (op te roepen via paging uit bestaande korps) 

 
 Interventieplannen conform de reglementering : de zonale werking wordt verder gezet in 2014. 

Voor het computerprogramma Abiware werd de module Abiplan aangekocht (Abiriskplan). 
Aangezien nog niet alle korpsen van de pre-zone gemigreerd zijn naar de zonale versie, kan 
deze module echter nog niet gebruikt worden. Doel is om in 2014 hiermee klaar te zijn. 
Een lijst met reeds bestaande plannen wordt via het computerprogramma Abiware bijgehouden. 
 

 Prioriteiten : een lijst opstellen met risico’s (bedrijven) die eerst aan bod moeten komen. 
  Ziekenhuizen, rusthuizen en andere verpleeginrichtingen. 
  Middelhoge en hoge gebouwen, in het bijzonder scholen. 
  Bedrijven en opslagterreinen met bijzondere risico’s. 
  Inrichtingen met nachtverblijf (hotels, pensions, internaten ...). 
  Grootwarenhuizen en winkelcentra met oppervlakte > 2000 m². 
  Gebouwen voor grote bijeenkomsten (dancings, bioscopen,...). 
  Bijzondere gebouwen (kerken, musea, ambassades,...). 
  Luchthavens en tunnels. 

  Nutsvoorzieningen (elektriciteitscentrales, gasstations,....). 
 

 Centraliseren : centraal beheer van de gemaakte plannen (Abiware). 
  
 

De opmaak van interventieplannen gebeurt normaal gezien door de eigen brandweerdiensten. Er werd 
onderzocht om deze taak uit te besteden of via een intercommunale samenwerking te realiseren. Om 
een vlotte medewerking van de bedrijven te krijgen (plannen, nuttige info voor de opmaak van 
interventieplannen) werd aan de POM gevraagd om voor pre-zone  Westhoek een methodiek uit te 
werken. Ook e-Dcp heeft haar medewerking en diensten aangeboden. Op deze manier ontstaat een 
goede samenwerking tussen bedrijven en respectievelijke brandweerkorpsen, die dan kunnen instaan 
voor de opmaak van de nodige interventieplannen. (zie bijlage) 
 

 Er wordt nog onderzocht of een uniform retributiereglement voor het verhalen van de kosten 
voor de opmaak van interventieplannen, naar analogie met de normale brandpreventie, voor de 
pre-zone haalbaar is. 

 
Het zal belangrijk zijn om de risicoanalyse te verfijnen op basis van correcte gegevens en dezelfde 
waardebepaling toe te kennen aan dezelfde risico’s. 
Het spreekt voor zich dat de risicoanalyse een momentopname is en dat elke wijziging per gemeente 
dient geïmplementeerd te worden in de bestaande gegevens. Dit is een continu proces dat nauwkeurig 
dient opgevolgd te worden. Het zal daarom belangrijk zijn om van stads- en/of gemeentediensten alle 
wijzigingen die een impact zouden hebben op deze risicoanalyse, doorgestuurd te krijgen. Elk nieuw 
risico dient getoetst aan de risicoanalyse van onze pre-zone. 
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B) Wijziging van de toegangswegen 
 
 

Een protocolovereenkomst (= intentieverklaring) werd in 2013 door PZ-Raad goedgekeurd        

(zie bijlage). 

. 
C) Wegwerkzaamheden 
 
 
Een protocolovereenkomst (= intentieverklaring) werd in 2013 door de PZ-Raad goedgekeurd           
(zie bijlage). 

 
Deze info dient intra- en interzonaal verspreid te worden. 
 
 
D) De bluswatervoorraden en waterdistributienetwerk  
 
 

 Alle mogelijke bluswatervoorraden, zowel natuurlijke (waterlopen, vijvers,…) als kunstmatige 
(bluswatervoorraden bedrijven) dienen per stad of gemeente geïnventariseerd en 
gedigitaliseerd te worden (grootte, inhoud, toegankelijkheid). Een sjabloon werd opgemaakt en 
dient door elk korps ingevuld: zo wordt een overzicht bekomen over de beschikbare natuurlijke 
en kunstmatige waterbevoorradingsplaatsen van de zone. (zie bijlage) 

 
BESLUIT : 
 
De steden en gemeenten verbinden er zich toe om de huidige bevoegde brandweerdiensten 
te informeren en om advies te vragen omtrent inplanting van nieuwe risico’s, wijziging 
toegangswegen, wegwerkzaamheden, bluswatervoorzieningen. Indien belangrijk voor de 
interventies van de brandweerdiensten, brengt de bevoegde brandweer de aanliggende 
korpsen hiervan op de hoogte. 
Er moet hierbij ook rekening gehouden worden om gegevens interzonaal uit te wisselen. 
Aandacht dient in de toekomst (2014) besteed om ook met de Franse partners 
(Eurometropool Rijsel en EGTS Duinkerke) contacten te leggen. 
 
  
3.2. Preventie 

 
Het Plan omvat een beleid inzake geïntegreerde brandpreventie (brandveiligheid voor de burger), in 
overeenstemming met het nationaal preventieplan tegen brand en intoxicatie in de woningen.  
 
Het houdt eveneens rekening met de opdrachten die verband houden met de preventie tegen risico’s 
op brand en ontploffing (koninklijk besluit van 8 november 1967 houdende, voor de vredestijd, 
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de 
hulpverlening in geval van brand) en het ontwikkelt een actief preventiebeleid.  
 
 

A) Brandpreventie 
 
De diversiteit van korpsen en gemeenten zorgt voor verschillende interpretaties van de 
reglementering.  
Het is dan ook aangewezen om volgende maatregelen voor te stellen : 
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1) Uniformisatie 
 
 
Er werd overeengekomen om de module van het computerprogramma Abiware te gebruiken. 
Het gebruik wordt verplicht opgelegd aan alle brandweerkorpsen en preventionisten.  
 
Ook naar de stads- en gemeentebesturen dienen enkele aandachtspunten meegegeven te 
worden : 
 

 Duidelijke en uniforme criteria vastleggen wanneer brandpreventieadviezen verwacht 
worden, met correcte opvolging. Het hangt immers van de stad of gemeente af voor welk 
dossier een brandweeradvies gevraagd wordt. 

 De tijdsduur voor het afleveren en opmaken van een preventieverslag dient binnen een 
redelijke en wettelijke termijn  afgehandeld te worden. (vb. Veurne termijn 30 dagen) 

 Appreciatie bij formulering van een eindoordeel of advies (gunstig, ongunstig, gunstig met 
voorwaarden) 

 Alle opmerkingen, vermeld in het brandpreventieverslag dienen hernomen te worden bij het 
afleveren van de bouwvergunning. 

 Uniformisatie in de interpretatie van de te volgen wetgeving, opstellen van adviezen en 
rapporten, onderzoek van dossiers. 

 
Bestaande gemeentelijke verordeningen inzake publiek toegankelijke gebouwen, 
politiereglementen en retributiereglementen worden verder verzameld en zonaal afgestemd (vb. 
verplichte sleutelkoker met sleutelplan, publiek toegankelijke inrichtingen, instellingen van 
tijdelijke aard, privaat gebruik van occasionele warmte en/of verlichtingsbronnen). 
Na goedkeuring door de Technische Commissie worden ze ter bekrachtiging voorgelegd aan 
de PZ-Raad, waarna ze door de diverse gemeenteraden kunnen goedgekeurd worden. 
 
 
 

2) Specialisatie 
 

Zowat elk brandweerkorps beschikt over minstens 1 brandpreventionist. Na uniformisatie kan 
deze werking verder gezet worden. Een professioneel gestructureerde ondersteuning zal echter 
bijdragen tot een efficiëntere preventie. Hierbij wordt gedacht aan :  
 
*  Een centraal beheer van alle preventieverslagen van de pre-zone. Alle interventieverslagen 
die per korps opgemaakt zijn, worden  zowel lokaal als centraal opgeslagen (uniforme 
catalogisering Abiware). 
*  Oprichting van een “cel preventie” waar een poule specialisten actief is voor de behandeling 
van moeilijke of zeer specifieke dossiers i.v.m. o.a. (industriebouw, middelhoogbouw en hoge 
gebouwen, scholen, zorginstellingen,…) Hun kennis en knowhow per type gebouwen is 
raadpleegbaar voor/door de hele zone. Hierdoor kan men beter samen werken en ervaringen 
uitwisselen = professioneel gestructureerde ondersteuning door eigen brandpreventionisten. 
*  Indien een preventionist overbelast is kan hij tevens een beroep doen op de medewerkers 
van de “cel preventie” = professioneel gestructureerde ondersteuning. 
* Er wordt jaarlijks minstens 1x samengekomen met alle preventionisten, zodat diverse 
problemen gezamenlijk kunnen besproken worden. (vb interpretatie wetgeving) 
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3) Opvolging, nazorg 
 

 
Te nemen maatregelen : 
 
*  Brandpreventiedossiers worden systematisch gekoppeld aan een plaatsbezoek. 
* Per dossier wordt een link gelegd naar een al dan niet bestaand BNIP of interventieplan/-
kaart. 
* Bij het eindadvies verwittigt de preventionist het team dat verantwoordelijk is voor de 
interventieplannen van de finalisering van een nieuw punctueel risico. 
* Periodieke controle van specifieke inrichtingen door specialisten of preventionisten die een 
preventieadvies opgemaakt hebben (uniforme checklist op te maken). 
 
 

 
B) Preventie burgers (woningen) (zie budget) 
 
De werking van de BPA-werkgroep (voorlopig 6 leden in onze pre-zone) wordt verder gezet. Gezien 
de uitgestrektheid van de pre-zone, wordt er geijverd om minstens per korps een BPA’ er te hebben 
= verruiming van de werkgroep. 
Daarvoor dient de cursus voor de vorming van BPA’ ers opnieuw ingericht te worden en kandidaten 
gevonden om deze te volgen. De BPA’ ers komen minstens 2x per jaar samen. 
 

 Doel : 
 

 Burgers verder bewustmaken, sensibiliseren, informeren van gevaren van rook- en CO-
ontwikkeling. Stimuleren van de aankoop van specifieke detectieapparatuur voor de eigen 
veiligheid. 

 Verhogen van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van de burgers, specifiek voor 
welbepaalde kwetsbare doelgroepen (ouderen, kinderen) om de veiligheid in de directe 
omgeving te verbeteren. Innoverende projecten voor kwetsbare doelgroepen worden 
uitgewerkt. 

 
 Middelen (zie budget) 
 

 Acties ontwikkelen in het kader van de momenten waarbij de brandweer zich profileert naar 
het brede publiek : vb. opendeurdagen, deelname beurzen, … 

 Diverse doelgroepen benaderen om de nodige info/opleiding te geven tijdens activiteiten : 
jeugdraden, seniorenverenigingen, kinderdagverblijven, instellingen, sportclubs, … 

 Rookmelderscampagne met advies tijdens alle lokale brandweeropendeurdagen en of i.f.v. 
het nationaal preventieplan. (info elke 1

ste
 donderdag van de maand in stadhuis, 

huisbezoeken enz…) 
 Provinciale leskoffers voor 1

e
, 2

e
 en 3

e
 graad lager- of kleuteronderwijs promoten ter 

sensibilisering van de schoolgaande jeugd. 
 Kalenderverkoop : er wordt onderzocht  om nuttige informatie i.v.m. preventie te integreren 

in de opmaak van jaarkalenders die door de diverse brandweerdiensten huis aan huis 
verkocht worden (sponsoring activiteiten ingericht door brandweerkorpsen). Zo kan een 
groot deel van de bevolking bereikt worden. 

 Samenwerking met de brandwondenstichting opzetten in 2014. 
 
 Evaluatie 
 

 Jaarlijks i.f.v. de ondernomen acties 
 Informatie-uitwisseling tussen zone en gemeenten of steden. 
 Informatie-uitwisseling interzonaal, provinciaal 
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3.3. Preparatie 

 
3.3.1. Opleiding 
 

Het Plan omvat het zonaal opleidingsplan met het oog op het verzekeren voor eenieder, in functie van 
zijn functie binnen de organisatie, van een adequaat niveau van kennis en competenties.  
 
Dit opleidingsplan (zowel praktisch als theoretisch) omvat twee luiken: 

- Het inspelen op en de opvolging van de basisopleidingen die binnen het provinciaal 
opleidingscentrum worden georganiseerd met het oog op het waarborgen van: 

o een voldoende aantal personeelsleden dat basisfuncties uitoefent (basiskader, 
middenkader, officierenkader) en de bevorderingen 

o het behoud van kennis en competenties (recyclage) 
- De organisatie van voortgezette opleidingen (competent blijven en niveau behouden) en 

oefeningen. 
 
Er wordt hiertoe een samenwerking opgezet met het provinciaal opleidingscentrum WOBRA. 
 
 

A) Realisatie van de verdere uitwerking van een zonale VTO-commissie  
 
De zonale VTO commissie (Vorming, Training en Oefening) werkt voorstellen uit en legt die voor 
aan de technische commissie ter goedkeuring. Bij beleidsmatige voorstellen worden die in de PZ-
raad gebracht. 
 

 Inventarisatie oefenkaarten (zie bijlage) 
 Opstellen zonale oefenkalender  = clusteroefeningen (zie bijlage) 
 Specialisaties 
 Opstellen van een vormingsplan 
 Opstellen plan voor training en oefening 
 Inventarisatie oefenprofiel manschappen. Tegen juni 2013 wordt het programma “Abiware” 

aangepast zodat elk personeelslid een fiche krijgt met daarop een overzicht van zijn 
specifieke gevolgde  opleiding. Dit is informatie die later door de personeelsdiensten van de 
zone kan gebruikt worden. De werkgroep VTO wijst op de moeilijkheid om aan data te 
geraken om deze te kunnen inventariseren. Er werden verschillende pogingen ondernomen, 
ook tijdens de TC, om de nodige informatie te bekomen. In eerste instantie hebben echter 
slechts 3 posten hieraan meegewerkt. De problematiek van de wet op de privacy werd 
gebruikt om niet te moeten inspelen op de vraag naar inventarisatie. Dit is echter niet 
relevant, want de verkregen gegevens worden niet gepubliceerd. Wil men toch de gegevens 
niet doorsturen op naam, dan kunnen deze gewoon per onderwerp of oefenkaart worden 
doorgegeven met de vermelding van het aantal personen die deze hebben gevolgd of niet 
gevolgd. Voor het jaar 2013 heeft iedereen wel de registratie van de gegeven oefeningen 
en de personen die deze volgen, doorgegeven (sommigen nog op papier, i.p.v. digitaal). 
Het is de hoop en de wens om in 2014 te kunnen starten met de registratie via de zonale 
versie van Abiware. Hiertoe werd op initiatief van de werkgroep VTO een uiteenzetting over 
de uitbreiding van het computerprogramma Abiware gegeven door de leverancier. Op deze 
manier kunnen de verwerking van de gegevens en de centralisering van het oefenbeleid 
geconcretiseerd worden. Alle posten dienen echter eerst te migreren naar de zonale versie 
van Abiware. 
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B) Realisatie van een zonaal opleidingsplan  
 

 
In 2014 wordt een overeenkomst afgesloten tussen provincie, Wobra en PZ-Raad i.v.m. gebruik 
van het POV (zie bijlage). De Provincie investeert in de uitbouw van de school voor 
brandweeropleidingen, maar vraagt om in samenwerking met de lokale lescentra, optimaal gebruik 
te willen maken van de nieuwe infrastructuur die op de site van de Wobra te Zedelgem zal 
gerealiseerd worden (= engagementsverklaring). 
 
Voor de verplichte bijkomende opleiding (SAH, signalisatie openbare weg = BIOW) worden 
voorlopig de inschrijvingskosten van de deelnemers op de begroting van de pre-zone ingeschreven. 
(zie budget). De gemeenten en steden staan zelf in voor de terugbetaling van de uren volgens hun 
eigen reglement van inwendige orde of organiek reglement.  
Op 19/12/2012 werd vanuit FOD BiZa een brief naar alle zonecoördinatoren gericht i.v.m. de 
oprichting van het federaal platform voor de ETE verantwoordelijken. Dit ETE-project stond 
ingeschreven in het actieplan van het KCCE voor 2013, wat moest toelaten om een geïntegreerde 
visie en structuur te creëren voor het hele land. Het doel is om het VTO-beleid van de verschillende 
operationele pre-zones te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen.  
Ook het beleid fysieke conditie zou via dit federaal platform overkoepelend uitgewerkt en op elkaar 
afgestemd kunnen worden. Tot op heden is dit project jammer genoeg nog niet opgestart. 
 

 
3.3.2. Materieel (zie budget) 

 
 

Dankzij een netwerk van posten zorgt de pre-zone ervoor, om over materieel te beschikken dat modern 
en doeltreffend is.  
 

 In samenspraak met de technische commissie en op basis van een reeds opgemaakte 
inventaris van het beschikbare materieel binnen “zone Westhoek” werd een 
herverdelingsplan opgemaakt van het rollend materieel (zie bijlage). Op basis van de 
meerjarenplanning van de diverse steden en gemeenten werd reeds in het verleden 
materieel aangekocht. Om aan de voorwaarden van de SAH te kunnen voldoen wordt in 
elke post minimaal 1 multifunctionele autopomp voorzien.(MAP) 

 Op basis van de ouderdom van de wagen wordt ingespeeld op het herverdelingsplan. Voor 
elke wagen wordt een leefbaarheidstermijn opgesteld. 

 Bij de opmaak van het budget zal jaarlijks een bedrag voorzien worden voor de vernieuwing 
van het wagenpark. Materieel dat niet weerhouden wordt door de technische commissie 
en/of PZ-Raad, dient voorlopig door de stad of gemeente zelf aangekocht te worden. Zo 
beschikt onze pre-zone steeds over modern en doeltreffend materieel waarbij het gewenste 
kwaliteitsniveau aangeboden wordt voor de basisopdrachten van de diverse 
brandweerdiensten 

 Er is eveneens voorzien, dat in functie van het aantal opdrachten en de grootte van het 
korps, materieel kan doorgeschoven worden naar andere korpsen. 

 Van alle materieel van de zone is per korps een inventaris opgemaakt. Ook de procedure 
voor het onderhoud van het materieel en de wettelijke controle wordt per korps vastgelegd. 
Een gezamenlijke lijst wordt opgemaakt en de procedures geuniformiseerd (dit is mogelijk 
via het ICT-softwarepakket Abiware en is bovendien raadpleegbaar). De inventaris van het 
materieel wordt geïmplementeerd in het centraal softwarepakket. 

 We streven ernaar om via de beschikbare middelen, geglobaliseerde aankopen (indien 
deze voorhanden zijn), raamcontracten en PZ-middelen, alle voertuigen en materieel i.k.v. 
SAH aan te kopen aan 100%. . Hierdoor worden alle wagens en materieel eigendom van de 
pre-zone en kaderen ze zonaal in het herverdelingsplan. (zie budget) 
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 Er is jaarlijks een evaluatie voorzien van het herverdelingsplan. In het belang van de 
hulpverleningsnoden wordt onderzocht in welke mate groter materieel zonaal kan 
verschoven worden.  

 Er wordt tevens uitgekeken naar een geschikte locatie die centraal stockbeheer kan 
toelaten (slangen, straalpijpen, zandzakken, …) Gespecialiseerd materieel kan aangekocht 
worden volgens de noodwendigheden van diverse korpsen binnen de pre-zone.  
 

 
3.3.3. Kazernering 
 
 

De infrastructuur van elke post wordt aangepast aan de behoeften van het personeel dat hiervan deel 
uitmaakt, van het materieel dat er opgeslagen is en van de specialisatie die elke post voor zijn rekening 
kan nemen. 
  
Daarvoor wordt aandacht besteed aan : 
 
 

 Een upgrade van de  inventarisatie van de Task-force 2009 van de bestaande infrastructuur 
van elke post. 

 Op termijn dient onderzocht in welke mate de bestaande infrastructuur van elke post voldoet 
aan de behoeften van het personeel: de mogelijke integratie van posten wordt verder 
onderzocht.  

 Ook de invloed van een herlocalisatie van een kazerne i.k.v. SAH op het grondgebied van pre-
zone Westhoek wordt via de tool van de risicoanalyse getoetst (= betere spreiding) 

 De pre-zone onderzoekt om op termijn de diverse administratieve functies, stockbeheer, 
dispatching-functies op 1 of meerdere  locaties te organiseren. 

 Er zal ook gekeken worden hoe de overdracht van gebouwen voor pre-zone Westhoek 
gerealiseerd wordt eens de zone operationeel wordt. Een consensus dient hiervoor bereikt 
binnen de PZ-Raad in de loop van 2014. 

 
 

 
3.3.4. Voorafgaande planning / Bluswatervoorraden (zie voorheen 3.1 proactie) 
 
 

De pre-zone werkt aan de uniformiteit van de voorafgaande interventieplannen (VIP) en de cartografie. 
Zoals de ministeriële omzendbrief van 26/10/06 (NPU-1) dit verduidelijkt, zijn de voorafgaande 
interventieplannen, interventieplannen die het monodisciplinair interventieplan van discipline 1 
aanvullen. In een eerste fase wordt geïnventariseerd.  
 
 
De zonale werking voor de opmaak van interventie- en bereikbaarheidsplannen wordt verder gezet. 

 
a) Uniformiteit (zie voorheen) 
b) Prioriteiten (zie voorheen) 
c) Centraliseren (zie voorheen) 
 
d) Bluswatervoorraad 
 

 Aan de hand van de interventieplannen en de informatie, aangereikt door elke 
brandweerpost over zijn grondgebied, worden de bluswatervoorraden in kaart 
gebracht (zie reeds voorheen 3.1 proactie). 
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e) Toegang gebouwen 
 

 Nu reeds zijn er korpsen die werken met een sleutelplan (sleutelkoker). Dit sleutelplan 
is specifiek voor het grondgebied van elke stad of gemeente en uniek. 

 Bij het afleveren van bouwvergunningen waarbij brandweeradvies noodzakelijk is, 
dient (via een geuniformiseerd, zonaal  politiereglement) het gebruik van dit eenvormig 
sleutelplan geïmplementeerd te worden. 

 Bestaande andere systemen kunnen blijvend opgenomen worden, doch bij elke 
wijziging in bouwplannen, omgezet worden naar het systeem van de sleutelkokers. 

 Op basis van de afgeleverde bouwvergunningen kan het sleutelplansysteem zonaal in 
kaart gebracht worden. Er wordt vastgesteld dat dit, in het kader van SAH, voor 
mogelijke problemen kan zorgen. Daarom wordt eraan gedacht om toegangen en 
poorten automatisch te laten ontgrendelen bij registratie van brand of brandalarm. Het 
ware eveneens goed te onderzoeken om sleutelkokers te verbinden met een 
detectiesysteem i.g.v. oneigenlijk gebruik (diefstal, enz…). Andere type systemen om 
vlot en snel toegang te krijgen tot bedrijven en of gebouwen bij interventies moeten 
onderzocht worden. 

 
 
 
 

3.3.5. Dringende interventieplannen 
 
 

De pre-zone is actief betrokken bij de vergaderingen van de veiligheidscellen. Er worden hiertoe zonale 
visies ontwikkeld, in overleg met de “cel preventie”. Pro memorie: de omzendbrief NPU-4 van 30 maart 
2009 betreffende de disciplines – bepalingen betreffende discipline 1 – somt de opdrachten van de 
verschillende disciplines op.  
 
 

 Elke stad of gemeente beschikt over een gemeentelijk A.N.I.P. Aangezien de diverse 
brandweerdiensten lokaal betrokken zijn bij oefeningen of wijzigingen op het A.N.I.P. via de 
veiligheidscellen, kan de “cel preventie” eveneens betrokken worden om zonale versies te 
ontwikkelen binnen de verschillende veiligheidscellen. 

 De leden van de technische commissie werken een monodisciplinair interventieplan uit voor de 
gehele Westhoekzone en leggen die ter goedkeuring voor aan de PZ-Raad. 

 De opmaak van interventieplannen gebeurt met het programma VISIO (module van Abiware). 
Hiermee worden de aanvalskaarten en bereikbaarheidskaarten opgemaakt. De toepassing 
Abiriskmatrix is intussen actief gezet. Er werkt nog geen enkel korps met deze toepassing. 
Bedoeling is om deze module in de toekomst ook actief te gebruiken en de reeds opgemaakte 
VISIO-kaarten zullen normaal zonder problemen hieraan kunnen gekoppeld worden. Wat de 
opmaak van nieuwe plannen betreft, is er slechts bij een paar korpsen enige vooruitgang 
geboekt. De meeste dienstchefs geven aan dat dit niet lukt wegens tijdsgebrek. Nochtans is de 
aanwezigheid van deze kaarten zeer nuttig en helpen ze effectief de LVO van de eerst 
uitrukkende wagen bij het ter plaatse komen op een incident. In de bijkomende opleiding 
Abiware zal ook de nodige aandacht besteed worden aan de module interventieplan. 

 Er werd bij de verschillende brandweerkorpsen van onze pre-zone gepolst naar de 
aanwezigheid van lokale en regionale industriezones, zodat ook infosessies aan bedrijven 
kunnen gegeven worden. 
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3.3.6. Veiligheid 
 

 
De veiligheid op het werk wordt in alle beslissingen en initiatieven geïntegreerd.  
 
Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de uitrustingen voor individuele bescherming, 
instructiefiches en procedures.  
 
 

A) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (zie  budget) 
 
Sinds 2010 (start OPZ-overeenkomsten) werden reeds heel wat inspanningen geleverd op het vlak 
van PBM. In de begroting worden de financiële middelen voorzien om de nodige PBM aan te kopen  
tegen de einddatum voorzien in het KB op die PBM. 
 

1. Interventiekledij 
 
 

 Afhankelijk van de goedgekeurde aanbestedingen van de FOD BiZa wordt ingespeeld op 
mogelijke bestellingen die bijkomend gefinancierd worden met PZ-middelen. Deze 
werkwijze wordt aangehouden maar is dus afhankelijk van de mogelijke aanbestedingen en 
raamcontracten in dit domein. 

 Een inventaris van alle nog noodzakelijke kledij binnen de korpsen van de zone is opgesteld 
(zie bijlage). 

 Om uniformisatie en harmonisatie te optimaliseren zijn met de Technische Commissie 
afspraken gemaakt om zonaal een centraal beheer van deze interventiekledij te organiseren 

 Een aankoopplan wordt opgesteld en verwerkt in het jaarlijks budget (zie budget). 
 
 
2. Dienstenkledij (zie budget) 
 
 

 Idem zoals hierboven 
 
 
3. Gespecialiseerde kledij 
 
 

 Een upgrade van de inventaris wordt voorzien. Indien Federaal geen subsidie  is voorzien, 
zal 100% zonaal dienen geïnvesteerd te worden binnen de budgettaire mogelijkheden. Er 
wordt hierbij nagegaan welke noden (IGS gaspakken, duikers, GRIMP, …) zich voordoen 
en hoe deze in de zone verspreid worden.  

 
 
4. Onderhoud-keuring-controle 
 
 

 Wettelijke keuringsopdrachten worden met software programma’s nagegaan, onderhouds- 
en controletaken zullen per korps dienen te gebeuren en gecentraliseerd. 

 Instructiefiches worden  centraal beheerd. 
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5. Persluchttoestellen  
 

 Persluchttoestellen behoren eveneens tot de PBM van de brandweerman. Ook hier is reeds 
heel wat geïnvesteerd in de voorbije jaren. Er dient gezorgd voor onderhoud, keuring en 
controle per korps en daarna centraliseren van de gegevens. (via ICT) 

 
 
 

B) Welzijn op het werk 
 
 

Na het inspectiebezoek van FOD WASO werd door de inspecteurs een verslag opgemaakt  met 
aandachtspunten die moeten meegenomen worden in 2014 in de aanloop naar de zonale start 
op 01/01/15. 
Aan al deze punten zal in 2014 geprobeerd worden om een oplossing te bieden. Voor andere 
zaken zal een meerjarenplan opgemaakt worden. 
Door het overmaken aan alle korpsoversten van een stick met zowel risicoanalyses als 
instructiekaarten en alle basisdocumenten, nodig voor de uitvoering van de arbeidsveiligheid bij 
de brandweerdiensten, werd er reeds een aanzet gegeven om het item arbeidsveiligheid te 
laten integreren binnen de brandweerkorpsen van pre-zone Westhoek. 

 
 

 Opmaak van een globaal preventieplan (zie bijlage) 
 
 

 Onderzoek arbeidsongevallen van de laatste 10 jaar is afgerond. 
 Een jaaractieplan werd opgemaakt (overleg vakbond, PZ-Raad, andere instanties, …) 
 Een risicoanalyse van de dringende/niet dringende interventies en kazernetaken 
 Inventarisatie instructiekaarten 
 Centralisatie via ICT 

 
 
 SOP’ s 
 
 

 Inventarisatie SOP’ s. Het KCCE heeft reeds enkele SOP’ s (4-tal) uitgewerkt die kunnen 
geraadpleegd worden. 

 
 
 Off/O-Off veiligheid  
 
 

 Aanstellen zonale officier veiligheid bij volledige rechtspersoonlijkheid van de zone 
 Aanstellen zonale preventieadviseur arbeidsveiligheid bij volledige  rechtspersoonlijkheid 

van de zone.  

 Aanstellen verantwoordelijke veiligheid per post bij volledige rechtspersoonlijkheid van de 
zone. 
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3.4. Uitvoering 
 
 
Het Plan omschrijft alle middelen die de snelle en doeltreffende uitvoering van de hulpopdrachten door 
het geheel van de posten van de zone waarborgen, voor de verwerking van het alarm, voor de 
basisopdrachten en voor de gespecialiseerde opdrachten. 
 
 

3.4.1. Snel 
 
 

De pre-zone definieert de maximale opkomsttijden van de interventieploegen, de adequate middelen en 
het percentage voor dewelke de opkomsttijd en de adequate middelen moeten worden gerespecteerd. 
Het percentage kan verschillend zijn voor de recurrente risico’s en de punctuele risico’s. Het gaat om 
een SLA (Service Level Agreement). 
 
De coördinator zal, in samenwerking met de Technische Commissie, een voorstel van SLA uitwerken, 
dat onderworpen wordt aan de goedkeuring door de PZ-Raad. 
 
De samenstelling van de interventieploegen gebeurt overeenkomstig de adequate middelen, bepaald 
op basis van het koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste 
adequate hulp en de minimale middelen. 
 
Met betrekking tot de beschikbaarheid van het personeel, wordt die georganiseerd en de opvolging 
ervan wordt verzekerd met behulp van een systeem van beschikbaarheid van het personeel van alle 
posten en dit met het oog op de toepassing van het beginsel van de snelste adequate hulp.  
 
 
 

- Dankzij de risicoanalyse  krijgen wij een beeld van de maximale opkomsttijden van de 
interventieploegen, de adequate middelen en het percentage voor dewelke de opkomsttijd 
en adequate middelen moeten worden gerespecteerd i.f.v. recurrente en punctuele risico’s. 
De punctuele risico’s werden echter niet opgenomen in de tool aangereikt door de firma 
Falck (zie voorheen 3.1 Proactie) 
- Het is wenselijk om te onderzoeken om binnen onze pre-zone het aantal sectoren te bepalen 
in het kader van SLA. Dit kan gebeuren met de “CARE-software” risicoanalyse van Falck. 
- De 4 pre-zones van West-Vlaanderen hebben een protocolovereenkomst getekend i.k.v. de  
SAH. Elke pre-zone verbindt er zich toe om de gemaakte afspraken na te komen.  
- Een evaluatie  en bijsturing op niveau van de dienstchefs, conform de uitrukprocedure in het 
belang van de hulpverlening is nodig. Voor de realisatie  en het vastleggen van de adequate 
vertrekmiddelen die specifiek zijn voor de pre-zone in aansturing van de SAH, worden volgende 
actiepunten ondernomen : 
* Uniforme zonale uitrukprocedures, minimaal conform de wettelijk opgelegde bepalingen, 
rekening houdend met de diversiteit binnen onze pre-zone (verschil in risico’s) 
* Voorlopig wordt ernaar gestreefd om 1 lokale centralist  per korps beschikbaar te stellen bij 
oproepen in het kader van SAH. 
* Interzonale afspraken maken i.k.v. SAH.  
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Realisatie en vastlegging van de adequate vertrekmiddelen die specifiek zijn voor de pre-zone, 

in aansturing van de snelle adequate hulp 

 

1. Inventariseren van de oproepen 
 

 
- Inventariseren van de uitgestuurde middelen en personeel per opgeroepen post.  
- Inventariseren van de dubbele uitrukken die interzonaal gebeuren met posten behorende tot 

een andere pre-zone. 
- Koppeling van de risicoanalyse, aangeleverd door Falck, met de analyse van de uitrukken.  
- Nagaan of de interventies overeenkomen met de risicogebieden uit de analyse van Falck. 

Op deze manier kan men zien of de theoretische analyse overeenkomt met de werkelijke 
oproepen. (zie voorheen rubriek risicoanalyse 3.1 Proactie) 

 
 

2. Opvolging dubbele oproepen  
 

 Analyse van de dubbele uitrukken binnen de pre-zone die vanuit HC 112 

werden uitgestuurd in het kader van snelle adequate hulp. Een sjabloon werd 

opgesteld, waarbij elk korps bij een oproep voor SAH dit systematisch invult, 

waarna de ingevulde gegevens maandelijks of 2-maandelijks geëvalueerd 

worden. Dit werd in 2013 op een centraal bestaand g-mailadres op “google” 

geplaatst. De korpsen dienen wel de discipline aan de dag te leggen om deze 

lijsten correct in te vullen. Eventuele controle kan door opvragen van de 

gegevens bij het HC112. 

 

3. Ontwikkeling en invoering van zonale uitrukprocedures 
 

 Uitwerken van zonale uitrukprocedures voor elk type interventie van de eenvormige lijst van 
standaardevenementen van de centra van het eenvormig oproepstelsel. Deze procedures 
worden opgesteld, rekening houdend met de grote diversiteit van de posten  qua materieel, 
manschappen en beschikbaarheid. De procedures sturen minimaal de middelen uit bepaald 
in het KB die de minimale adequate middelen bepaalt. De uitrukprocedures bepalen 
eveneens de adequate middelen per type interventie. Deze middelen worden getoetst aan 
de risicoanalyse. 

 De bekomen uitrukprocedures aanpassen voor de uitrukken die standaard door het HC 112 
worden aangestuurd door twee posten nl. de post die de snelle adequate hulp levert en de 
bevoegde post. Beide posten leveren, volgens afspraak en de beschikbare middelen, 
samen de middelen bepaald in de uitrukprocedures. Het KB op de minima bepaalt echter 
dat voortaan de 1

e
 snelste, 2

e
 snelste, enz… (er wordt niet meer gesproken over bevoegde) 

post uitgestuurd dienen te worden. Netwerking van posten is voorlopig nog niet mogelijk in 
pre-zone  Westhoek wegens het ontbreken van een zonaal alarmeringssysteem. Onze pre-
zone beschikt ook nog niet over een zonale/interzonale dispatching en heel wat korpsen 
beschikken nog niet over een beschikbaarheidsmodule voor materiaal en personeel. 
Koksijde is eind 2013 een proefproject opgestart om samen met Oostduinkerke, 
Nieuwpoort, De Panne en Veurne een lokale dispatching te organiseren waarbij de 
netwerking van posten zou proefdraaien. 
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 Afspraken verwezenlijken zodat de nodige adequate middelen ook ter plaatse worden 
gestuurd als er slechts één post wordt gealarmeerd door het HC 112 (post is bevoegd en 
snelst), dit afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en materieel. 

 Er wordt naar gestreefd dat de adequate middelen bij elke interventie, op elke plaats in de 
pre-zone en op elk ogenblik kunnen worden uitgestuurd. 

 De opgestelde uitrukprocedures worden ook interzonaal op elkaar afgestemd. 
 In 2014 wordt een bestek voor de aankoop van een zonaal alarmeringssysteem opgemaakt 

en de aanbesteding gepubliceerd. Eens geplaatst, zal er in een netwerking van posten 
kunnen gewerkt worden (zie bijlage). 
 

 

4. Invoeren van Track & Trace in de voertuigen voor de evaluatie van de interventietijden  
 

Eind 2013 werd het bestek voor de aankoop van een Track & Trace systeem opgemaakt. Begin 

2014 wordt dit gepubliceerd en de ingezonden aanbiedingen geëvalueerd. Na de goedkeuring 

door de PZ-Raad kan tot installatie overgegaan worden. (zie eveneens rubriek risicoanalyse) 

 Opstarten van een proefproject in 1 korps. Gekozen wordt voor het korps van Koksijde, 
daar de gemeente al met een  “Track en Trace” systeem werkt. Verdere uitwerking wordt 
voorzien op 2 wagens per korps binnen onze zone (zie budget). 

 Evaluatie van het proefproject. 
 Bevraging andere pre-zones betreffende hun verkregen resultaten in het kader van de 

vrijwilligerskorpsen, de afwijkingen inzake tijdsverschillen, afhankelijk van het tijdstip van de 
oproep, het aantal meetpunten, rijgedrag van chauffeurs. 

 Kostenanalyse voor onze pre-zone opmaken, rekening houdend met de prioriteiten binnen 
de pre-zone en het beschikbaar budget. 

 
 
3.4.2. Specialisaties 

 
 

Pre-zone  Westhoek beschikt over diverse gespecialiseerde teams, verspreid over de pre-zone.  
 

 Het is wenselijk om bij een interventie een beroep te doen op de dichtstbijzijnde 
gespecialiseerde clustergroep, actief in die specialisatie. De ploegen moeten samen oefenen, 
kennis uitwisselen en inzetbaar zijn met hetzelfde materiaal. (vb. IGS Noord en Zuid) 

 Specialistisch materieel wordt geplaatst in 1 of meerdere posten. Om de spreiding te bepalen 
wordt rekening gehouden met risico’s en inzettijden. 

 

 Duikers 

 

Binnen de zone zijn er 8 korpsen actief  met 2 tot 9 duikers. 

De minimale uitruk moet gegarandeerd blijven. 

De lat wordt steeds hoger gelegd inzake opleiding en evaluatie.  

Een werking in clusters is noodzakelijk en wordt reeds gedeeltelijk toegepast, gebaseerd op 

de vroegere zones. In 2014 zal deze werking eveneens zonaal gebeuren. 

Een verdere werking in gebiedsclusters is noodzakelijk, en afhankelijk van de plaats 

van de interventie. 

In zonerandgebieden zou deze moeten uitgebreid worden tot interzonale 

samenwerkingen. 
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 DGH  

 

 

Binnen de pre-zone hebben 11 posten een DGH-team, bestaande uit ambulanciers- 

brandweermannen en externe ambulanciers. Tijdens de werkuren hebben enkele posten 

het moeilijk om de dienst bemand te krijgen.  

De externe ambulanciers zijn noodzakelijk om de dienst verder te kunnen laten 

functioneren. De werking met externe ambulanciers werkt het best waar er een 

wachtvergoeding betaald wordt. Die wachtvergoedingen betekenen een extra stimulans om 

diensten in te vullen. 

Gezien het zeer landelijk karakter van onze pre-zone, is de geografische spreiding van de 

huidige DGH-diensten van groot belang inzake levensreddende handelingen binnen een 

bepaalde tijdslimiet.  

Ook hier  wordt de lat wellicht toekomstgericht merkelijk hoger gelegd. Men spreekt van een 

verdubbeling van het aantal uren verplichte opleiding. Alle verplichte opleidingen zouden 

doorgaan in de provinciale school te Zedelgem (Wobra).  Dat betekent een zeer grote 

belasting van de vrijwilligers, een grote verplaatsing, bijkomende reisuren, een bijkomende 

organisatie om de dienst te verzekeren, een financiële kost. Beroepsbrandweermannen 

zullen geen vrijwilliger meer kunnen zijn binnen de zone Westhoek na 01/01/2015. Zij zullen 

moeten uitwijken naar andere zones. Er wordt gezocht om een oplossing te kunnen bieden 

aan dit probleem. 

De pre-zone vraagt de nodige aandacht voor de leefbaarheid van de DGH-diensten 

met vrijwilligers en een blijvende gedecentraliseerde werking van de verplichte DGH-

opleidingen. Indien deze opleidingsuitbreiding doorgaat, dan komt de DGH-werking 

binnen de pre-zone in het gedrang.  

 

 

 GRIMP-team 

 

 

Er zijn 5 posten die beschikken over een GRIMP-team: De Panne, Diksmuide, Poperinge, 

Veurne en Zonnebeke met een bezetting van 6 tot 12 man. 

Er worden momenteel 10 tot 24 oefeningen per jaar op korpsniveau georganiseerd. 

 

Diksmuide - Veurne alsook Zonnebeke - Poperinge werken reeds samen in 2 clusters. 

Het zou wellicht wenselijk zijn om 3 clusters binnen de pre-zone samen te stellen: 

- De Panne – Veurne (kust) 

- Veurne – Diksmuide (gebied Veurne-Diksmuide) 

- Poperinge – Zonnebeke. (gebied Poperinge – Ieper – Zonnebeke – Wervik) 
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 IGS-team  

 

 

De pre-zone telt 101 brandweermannen in de diverse IGS-teams (Noord en Zuid samen). 

11 korpsen of 17 posten leveren de brandweermannen die deel uitmaken van deze IGS-

teams.  

Er worden 5 tot 10 oefeningen georganiseerd deels op korpsniveau en deels op 

clusterniveau. 

 

Er zijn 2 clusters binnen de pre-zone uitgebouwd en gegroeid vanuit de vroegere zones. 

- cluster 1: Ieper, Poperinge en Wervik – 52 brandweermannen 

- cluster 2: De Panne, Diksmuide, Merkem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Nieuwpoort, 

Lo, Veurne – 49 brandweermannen. 

 

Belangrijk voor de pre-zone is het oefenbeleid op mekaar af te stemmen.   

 

In 2013 werden reeds afspraken gemaakt om in 2014 samen te oefenen. Ook de inschaling 

en attesttering van de gaspakdragers wordt voorzien in 2014. Mits een welbepaalde 

procedure, zullen de gaspakdragers, die reeds jaren deze taak uitoefenen, met een 

bijscholing van 6 uur en het afleggen van een test,  een attestering van gaspakdrager 

kunnen bekomen. De nodige formaliteiten om dit te realiseren voor de Provincie West-

Vlaanderen werden reeds vervuld. 

 

 Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

 

 

De pre-zone heeft momenteel geen adviseurs gevaarlijke stoffen in haar rangen. Gezien de 

uitgestrektheid van de pre-zone en een permanente beschikbaarheid van de adviseurs 

gevraagd wordt, is het niet evident om voldoende kandidaten te vinden. 

Binnen de pre-zone zijn er evenwel diverse ingenieurs/licentiaten scheikunde in dienst, die 

over  voldoende vakbekwaamheid beschikken. 

Daarnaast vraagt de pre-zone zich af of een extern aantal scheikundigen uit de 

bedrijfswereld niet zouden kunnen toegevoegd worden bij de brandweer als externe 

deskundigen. Bij een ramp met gevaarlijke stoffen zouden die kunnen opgeroepen worden. 

Indien deze overweging kan aanvaard worden moeten deze gegevens geïmplementeerd 

worden in het ANIP. 

Aandacht moet gegeven worden om binnen de pre-zone bij heel specifieke 

incidenten, op de expertise van een aantal deskundigen (AGS of experten) te kunnen 

terugvallen. In 2013 heeft zich 1 kandidaat aangemeld. Momenteel volgt deze persoon 

de opleiding AGS. Voor 2014 heeft een bijkomende kandidaat zijn kandidatuur 

gesteld. Hij zou de opleiding starten in september 2014, onder voorbehoud van 

selectie uiteraard. De kosten worden volledig ten laste genomen van de zone (zie 

budget). 
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 Meetploegen 

 

 

De zone beschikt niet over meetploegen. 

Binnen de zone zijn er 8 Seveso-bedrijven, 2 hoogdrempelige en 6 laagdrempelige. Het 

vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen wordt elk jaar groter. 

 

In de nabije toekomst worden er op provinciaal niveau stappen gezet en afspraken 

gemaakt om binnen de pre-zone te beschikken over een inzetbare meetploeg met de 

nodige software. Dit platform is in 2013 reeds verscheidene malen samen gekomen. 

 

 

 Dieren (landbouwdieren – honden) 

 

 

Poperinge heeft een hondenteam. 

Veurne en Diksmuide hebben een landbouwdierenteam. Veurne specialiseert zich 

bovendien in de NGD (niet-gezelschapsdieren). 

De meeste landelijk gelegen posten hebben een aantal landbouwers in dienst, die normaal 

gezien voldoende kennis hebben omtrent het omgaan met dieren. 

Enkel Veurne en Diksmuide volgen hiervoor gespecialiseerde opleidingen. In 2013 heeft 1 

persoon van Veurne het niveau 3 behaald. In 2014 wordt in samenwerking met de 

Universiteit van Gent geprobeerd om meerdere personen op niveau 2 in te schalen (cursus 

30 april 2014) Verder wordt er samengewerkt met brandweer Gent en het KCCE. 
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3.4.3. Dispatching (Zie 3.1. Pro-actie) 

 
De pre-zone beschikt in 2013 over 2 korpsen met een permanente dispatching. Eind 2013 werd door 
het stadsbestuur van Veurne beslist om geen permanente dispatching meer te verzorgen voor Veurne 
en De Panne. In 2014 beschikt enkel nog Koksijde over een permanent bemande centrale. De pre-
zone streeft ernaar bij wijze van overgangsmaatregel, om bij iedere interventie SAH een lokale 
centralist in elke post in te zetten.  
De pre-zone zoekt een oplossing naar locatie, beheer, bemanning om in de toekomst minstens één of 
twee centrale dispatching(s) te voorzien.  
De operationele werking van het netwerk van posten zou gestuurd worden door een zonale 
oproepcomputer (alarmering), in samenhang met de bestaande oproepcomputers in bepaalde posten 
en ondersteund door een communicatie- en informatiecentrum.  

 
1. Invoeren, in elke post waar dit nog niet het geval is, van het oproepen via 

beschikbaarheden van het personeel i.f.v. oproepen van voertuigen i.p.v. enkel 
personeel. 

 

2. Invoeren van een zonaal alarmeringssysteem dat de operationele werking van het 
netwerk van posten aanstuurt. 

 

- Interzonale dispatching. Er wordt onderzocht om eventueel interzonaal en zelfs provinciaal 
samen te werken (back-up dispatchingsysteem of via een ontwikkeling uitgewerkt door het 
KCCE of FOD BiZa – Hulpcentrum 112). 

- In de loop van het jaar 2013 hebben diverse firma’s hun systemen voorgesteld of zijn de 
leden van de werkgroep ICT naar presentaties van systemen gaan kijken. De pre-zone 
werkte actief mee aan de BVV-werkgroep rond de opmaak van een nationaal lastenboek 
voor zonale oproepsystemen. Vooral het opstellen van de technische beschrijvingen van 
het lastenboek namen veel tijd in beslag. Eind 2013 werd uiteindelijk beslist om een 
aanbestedingsbestek uit te schrijven voor een zonaal alarmeringssysteem. Aangezien in 
diverse overlegmomenten met de Gouverneur van West-Vlaanderen aangedrongen werd 
op samenwerking tussen diverse pre-zones, werd beslist om samen met zone 1 de 
aanbestedingsprocedure te lanceren in 2014. 

- Het bestek voor aankoop van een zonaal alarmeringssysteem wordt begin 2014 opgesteld 
en de aanbesteding in maart gepubliceerd. Plaatsing is voorzien, ten laatste tegen oktober 
of november 2014. 

 
 
 

3.4.4. Operationele coördinatie en operationele organisatie van bevelvoering 
 
 

3.4.4.1. Opschaling 
 

Om de opschaling en de operationele organisatie van bevelvoering te verzekeren, verschaft het Plan 
inlichtingen over de manier waarop de opschaling van de bevelvoering wordt georganiseerd voor de 
officieren om op elk moment voldoende menselijke middelen te waarborgen op elk niveau met inbegrip 
van de afkondiging van het monodisciplinair plan of tijdens het crisisbeheer. 
 
De zone volgt de onderrichtingen voor de minimale uitrukprocedure bepaald in het KB. 
 
De leidinggevende van de interventie wordt geleverd door het korps van de SAH of door de poule van  
clusters van korpsen.  
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Bij opschaling is het de hoogste in graad die de leiding neemt en verder zal er volgens de modaliteiten, 
geformuleerd en bepaald in het zonaal Monodisciplinair Interventie Plan, gehandeld worden. 
 
 
 
 

3.5. Evaluatie 
 
 
 
Op geregelde tijdstippen worden de beoogde acties geëvalueerd en bijgestuurd daar waar nodig om de 
hoogste kwaliteitsnorm te behalen. De vooropgestelde doelstellingen binnen de veiligheidsketen 
worden vertaald in acties die volgens een bepaald stappenplan in functie van de tijd worden uitgevoerd. 
Daarbij wordt rekening gehouden met kritieke succesfactoren, vertaald in hoofdstuk 4 van dit plan. 
 
Het jaar 2013 was een moeilijk jaar wegens de vele onzekerheden, onduidelijkheden en schrappingen 
van financiële middelen door FOD BiZa, waardoor een continu budgetbeheer noodzakelijk was. 
Ook het ontbreken van raamcontracten, van duidelijke richtlijnen, de onzekerheden rond het statuut en 
de vele KB’s die rond de zonevorming werden uitgevaardigd, zorgden voor een onoverzichtelijk geheel. 
Dit werd welliswaar opgevangen door enkele infosessies, maar heel wat open vragen bleven voor 
twijfel zorgen voor de opstart van de zone in 2015.Ook de communicatie naar de basis verliep niet vlot, 
uitgerekend door die vaagheid. 
 
Vandaag komt het er op aan om duidelijk gestructureerde initiatieven te nemen om de zonevorming 
tegen 01/01/2015 ingang te laten vinden. Net daarom werd vanuit de PZ-Raad een krachtig signaal 
gegeven om met een politieke stuurgroep de nodige maatregelen te treffen en de zonevorming in 
goede banen te leiden. Vanuit de TC wordt met 3 werkgroepen actief ingespeeld op de taken die in de 
toekomstige zone Westhoek zullen moeten uitgevoerd worden. Er rest ons niet veel tijd meer, maar in 
een goede sfeer van verstandhouding en met een positieve ingesteldheid kunnen bergen verzet 
worden. We gaan er dus voor! 
 

 

4. Prioriteiten voor uitvoering en timing 

 
 
De PZ-Raad bepaalt de prioriteiten en de timing, zoals voorgesteld door de pre-zonecoördinator. 
 
 
In dit hoofdstuk worden de acties, het stappenplan en de timing voor de hoofdthema’s voor “pre-zone 
Westhoek” behandeld (zie verder). 
 
 
-de zonale verdeelsleutel dient in 2014 vastgelegd te worden. 
 
-een budgetwijziging wordt in mei 2014 aan de PZ-Raad voorgelegd. 
 
-vastleggen To Do’ s voor gemeenten en PZ-Raad volgens stappenplan aangereikt door FOD-BiZa. 
 
-selectieprocedures voor aanwerving van zonaal personeel opstarten volgens personeelsbehoefteplan. 
 
-verder vastleggen van administratieve, logistieke en operationele taken voor een optimale zonale 
werking. 
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4.1. Timing 
 
Het Plan is uitgewerkt voor het jaar 2014. Het Plan kan op elk moment door de PZ-Raad worden 
aangepast.  
 
Voor de verwezenlijking van het Plan, worden bovenvermelde acties van de veiligheidsketen in stappen 
omgezet. Voor elke stap wordt er in de uitvoeringsplanning  een deadline toegevoegd. 
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STAPPENPLAN 2014 

 

1. Proactie 
 

a) Risico’s 

 

Actie Stappenplan Timing Kritieke 

succesfactoren 

Risico-analyse -Risicoanalyse uit te voeren met 

inachtneming van de punctuele risico’s en 

bepalingen opgelegd in het KB op de 

risicoanalyse.  

-Verder optimaliseren en actualiseren van 

de lijst van punctuele en recurrente risico’s 

en uniformisering interzonaal.  

-Verder nagaan van de invloed van de 

integratie van posten op de risicoanalyse 

(maken van simulaties). 

-Gebruik van de tool om i.k.v. besprekingen 

rond herlocalisatie, de beoogde projecten te 

staven naar opkomsttijden. 

-Opmaken van preventieve maatregelen 

voor de kadastrale objecten die het 

voorwerp uitmaken van overschrijdingen. 

-Opmaken van een studie om i.k.v. kortere 

uitruktijden (2 minuten) enkele posten te 

bemannen met beroepskrachten die i.k.v. 

SAH een vermindering van het aantal 

posten zou kunnen betekenen, zonder 

evenwel een nadelige invloed te hebben op 

de bescherming van die specifieke regio. 

Eind 2014 en 

verder 

continu 

gebruik 

 

Medewerking 

gemeentebesturen 

-Interventieplannen 

evalueren en 

bijsturen. 

-Verwerken van de ingezamelde informatie 

van de POM en e-DcP tot 

interventieplannen voor bedrijven door de 

brandweerdiensten van de respectieve 

gemeenten. 

-Ook de info van de landbouwbedrijven 

verwerken in interventieplannen. 

-Verder contacten leggen met bedrijven van 

alle industriezones op het grondgebied van 

pre-zone Westhoek voor het bekomen van 

nodige info voor de opmaak van 

interventieplannen. 

Eind 2014 en 

continu 

Medewerking 

gemeentebesturen, 

bedrijven en 

brandweervrijwilligers. 

Indien nodig moet 

hierbij een verdere 

professionalisering 

doorgevoerd worden. 
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-Mogelijk verderzetten van uitwisselen 

gegevens en samenwerking tussen Pom en 

e-DcP. 

-Indien tijdsgebrek, nagaan of 

gespecialiseerde bedrijven eventueel tegen 

betaling interventieplannen kunnen 

opmaken. 

-Aangezien het programma Abiriskplan 

aangekocht werd, nagaan of er op een 

eenvoudige en snelle manier (beter dan 

systeem “visio”) interventieplannen kunnen 

opgemaakt worden. 

 

Retributie 

interventieplannen 

Onderzoek naar de wettelijke basis om de 

opmaak van interventieplannen te kunnen 

verwezenlijken via een retributie. 

Eind 2014 
Is het wettelijk? 

 

 

 

      c) Wegwerkzaamheden 
 

Actie Stappenplan Timing Kritieke 

succesfactoren 

Afsprakennota 

rond uniforme 

zonale en 

interzonale 

informatiedoorstro

ming. 

Er dient nog afgesproken te worden dat 

dezelfde afspraken gelden vanuit de andere 

pre-zones naar pre-zone Westhoek. 
Eind 2014 

Interzonale 

medewerking. 

 

 

d) Bluswatervoorraden en waterdistributienetwerk 
 

 

 

Actie Stappenplan Timing Kritieke 

succesfactoren 

In kaart brengen 

van natuurlijke en 

kunstmatige 

watervoorraden. 

-Werkgroep TC zal in 2014 deze 

inventarisatie afwerken 
Eind 2014 

Werkdruk technische 

commissie 

In kaart brengen 

via digitale info 

gegevens “De 

Watergroep”. 

-Mogelijkheid onderzoeken om info via 

tablets op interventies te raadplegen. 
Eind 2015 

Verkrijgen van digitale 

info 

waterdistributiemaat-

schappijen. 
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Grensoverschrijden

de contacten 

leggen. 

-Bilaterale afspraken en onderhandelingen 

opstarten rond betreden van elkaars 

grondgebied met brandweerwagens bij 

incidenten. 

-Afspraken maken rond watervoorziening 

(hydranten), koppelingen van slangen en 

radiocommunicatie. 

Eind 2015 
Medewerking 

buitenlandse partners. 

 

 
2. SAH 

Actie Stappenplan Timing Kritieke 

succesfactoren 

Standaard 
uitrukprocedure 

Opstellen van een voertuigentrein per 
interventietype van de gebeurtenissenlijst in 
gebruik bij het HC 112. Dit in het kader van 
de invoering van een zonale 
alarmeringsterminal 

 
Op basis van het KB van de minimale 
middelen de uit te sturen voertuigen 
bepalen die men automatisch wenst te 
alarmeren en dit per interventietype 
vermeld op de gebeurtenissenlijst in 
gebruik bij het HC112. 
 
Per voertuigtype de bemanning van het 
voertuig vastleggen gekoppeld aan de 
vereiste competenties voor het type 
voertuig en zijn uit te voeren taak. 
 

 

 

 

 

 

 

Juli 2014 

 

 

September 

2014 

 

Werking in een 
netwerk van posten 
met de 
beschikbaarheids-
module 

Bepalen van de modaliteiten van de 
beschikbaarheidsmodule die zal gebruikt 
worden bij de invoering van de zonale 
alarmeringsterminal. 
 
Bepalen van de verschillende 
beschikbaarheidsniveaus die de zone 
wenst te gebruiken en het vastleggen 
ervan.  
 
Oproep prioriteiten vastleggen in functie 
van het uit te sturen voertuig en/of 
interventietype.  
 
De wijze bepalen waarop de 
brandweermannen hun beschikbaarheid 
kunnen wijzigen. 

 

 

 

Oktober 

2014 

 

 

Oktober 

2014 

November 

2014 

Afhankelijk van de 

software implementatie. 

Zonaal 
alarmerings- 
systeem. 

Invoeren van een zonaal alarmerings- 
systeem (zie budget) 
 

 

 

Afhankelijk van de 

software implementatie 
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Opstarten van de aanbestedingsprocedure 
 
Bestuderen van de offertes 
 
Gunnen van de opdracht 
 
 
Volgen van opleiding voor het beheer van 
het systeem 
 
Implementatie van het oproepsysteem, post 
per post 
 
Het effectief volledig operationeel zijn van 
het systeem. 

April 2014 

Juni 2014 

september 

2014 

eind oktober- 

november 

2014 

 

december 

2014 

Track & Trace Ontvangst en opening van de prijsoffertes 

 

Nazicht van de offertes en toewijzing aan 

de geselecteerde aanbieder (zie budget) 

Goedkeuring in de PZ-Raad 

 

Levering en plaatsing van Track & Trace 

 

Evaluatie van Track & Trace 

April 2014 

 

Eind mei 

2014 

 

 

2
de

 helft 2014 

 

Eind 2014 

Afhankelijk van de 

gevraagde demo als 

een van de 

selectiecriteriums 

 

 

Volgens leveringstijd 

van de leverancier 

 

 
3. Opleiding (zie budget) 
 
Realisatie van de verdere uitwerking van een zonale VTO-commissie. 

Actie Stappenplan Timing Kritieke 

succesfactoren 

Oefenkaarten 

Inventarisatie 

Verdere inventarisatie gevolgde 

oefenkaarten (2013 -2014). 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

verkregen info. 

Een uniforme digitale opslag- en 

registratiemethode van het oefenbeleid 

(registratie van de oefenkaarten/persoon 

via de zonale versie van Abiware 

(centralisering oefenbeleid).   

31/12/2014 Afhankelijk van de 

implementatiemogelijk-

heden van de zonale 

software. (zie budget 

ICT) (aandacht privacy!) 

Opstellen zonale 

oefenkalender 

2014 

Vastleggen data bijeenkomsten  zonale 

VTO-commissie: minstens 2 keer in 2014. 

1/1/2014  

Selectie van de oefenkaarten voor  het 

werkjaar 2014. 

1/1/2014  

Organiseren van zonale oefeningen. 

Clusteroefeningen: (scenario kleine 

In de loop 

van 2014 

Afhankelijk van de 

bereidwilligheid van de 
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industriebrand) en (nadruk op 

grootwatertransport) 

 posten/korpsen. 

Specialisaties Verder uitwerken van zonale oefeningen 

van de verschillende werkgroepen met 

specialisaties 

In 2014 vooral nadruk op uniformiteit van 

procedures. Alle specialisatiegroepen 

zullen gezamenlijk oefenen. 

In de loop 

van 2014 

Idem. 

Verdere integratie van de manschappen 

met specialisaties in verschillende 

disciplines zonaal uit te bouwen. 

 Afhankelijk van het 

systeem dat interzonaal 

de voorkeur zal krijgen 

en afhankelijk van de 

budgettaire middelen. 

Afhankelijk ook van het 

tijdstip van inschaling 

van de gaspakdragers 

Oprichting van meetploegen en het 

samenstellen van een groep deskundigen 

in het kader van interventies gevaarlijke 

stoffen. 

In de loop 

van 2014-

2015 

Afhankelijk van het 

systeem dat  interzonaal 

de voorkeur zal krijgen 

en afhankelijk van de 

budgettaire middelen. 

Afhankelijk ook van het 

tijdstip van inschaling 

van de gaspakdragers.  

Verdere specialisatieniveaus behalen i.c. 

werkgroep landbouw. 

 Bereidwilligheid/budget. 

 

  Realisatie van een zonaal opleidingsplan 

Actie Stappenplan Timing Kritieke 

succesfactoren 

Verder 

implementeren van 

functieprofielen en 

competentiewoord-

enboek zoals 

interzonaal 

overeengekomen 

met uitzondering 

van het aanbod 

van het aantal uren 

dat verder door de 

zone zal worden 

Verder implementeren van het vormings-en 

functieprofiel van “de brandweerman” in 

functie van de noodzaak en haalbaarheid 

van de vrijwilligers binnen de pre-zone. 

De pre-zone neemt een afwachtende 

houding aan, om na publicatie van het 

statuut van de brandweerman, verder in te 

spelen op de noden en verplichtingen. 

Binnen de pre-zone streven we dit profiel 

na om een kwalitatieve brandweer te 

bekomen. Er wordt minstens één keer per 

jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

31/12/2014 Haalbaarheid van de 

vrijwilligers: het wankel 

evenwicht tussen werk, 

gezin, hobby en 

brandweer. 

Afhankelijk van het 

statuut van de 

vrijwilliger. 
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onderzocht Verder afstemmen van lokale en zonale 

oefenkalenders. 

 

31/12/2014 Haalbaarheid van de 

vrijwilligers: het wankel 

evenwicht tussen werk, 

gezin, hobby en 

brandweer. 

Afhankelijk van het 

statuut van de 

vrijwilliger. 

Verder implementeren van het vormings-en 

functieprofiel van “de brandweerman de 

bevelvoerder en de operationele officier” in 

functie van de noodzaak en haalbaarheid 

van de vrijwilligers binnen de pre-zone. 

Binnen de pre-zone streven we dit profiel 

na om een kwalitatieve brandweer te 

bekomen. Er wordt minstens één keer per 

jaar geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 

In 2014 zullen er voor de officieren 

studieavonden voor officieren worden 

georganiseerd. 

31/12/2014 Haalbaarheid van de 

vrijwilligers: het wankel 

evenwicht tussen werk, 

gezin, hobby en 

brandweer. 

Afhankelijk van het 

statuut van de 

vrijwilliger. 

Opstellen van 

Vormingsplan 

Verder implementeren van voldoende 

aandacht voor basisfuncties via cursussen 

aan het provinciaal opleidingscentrum 

(brevetten). 

Minstens één keer per jaar evaluatie en de 

gepaste bijscholing op zonaal niveau. 

31/12/2014 Afhankelijk van het al 

dan niet inrichten van de 

reguliere cursussen 

door het provinciaal 

opleidingscentrum. 

Verder implementeren van bijscholingen: 

nieuwe kennis en het op peil houden van 

vaardigheden (intra en extra muros). 

Opleiding BIOW en asbest en verdere 

opvolging van de opleidingsmodules SAH 

tot alle bevelvoerders de drie luiken hebben 

afgewerkt. 

 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

capaciteiten van het 

provinciaal 

opleidingscentrum en de 

wettelijk opgelegde 

vereisten en van de 

beschikbaarheid van 

voldoende opgeleide 

instructeurs. 

Opstellen plan 

Training en 

Oefening 

Verder implementeren van voortgezette 

opleiding: vakbekwaam blijven en niveau 

op peil houden 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

capaciteiten van het 

provinciaal 

opleidingscentrum en de 

wettelijk opgelegde 

vereisten. 
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4. Preventie 

A. Brandpreventie in gebouwen 

Actie Stappenplan Timing Kritieke succesfactoren 

Uniformiseren van 

het verslag. 

 

- Ontwikkelen van een uniform verslag voor 

de volledige pre-zone 

Opleiding technici brandpreventie voor het 

correct gebruik van het uniform verslag. 

Opleiding voor het correct gebruik van de 

module preventie binnen Abiware 

Afspraken maken om de beslissing in een 

dossier te harmoniseren. Zorgen dat iedere 

technicus op dezelfde manier een dossier 

beoordeelt. 

30/09/2014 

 

september 

en oktober 

2014 

 

 

 

30/09/2014 

-Goedkeuring door TC 

en PZ-Raad. 

-De samenwerking 

tussen de technici. 

 

Streven naar een 

uniforme aanpak 

van dossiers over 

de volledige pre-

zone. 

Alle opmerkingen vermeld in het 

preventieverslag moeten vermeld worden in 

de bouwvergunning als dwingende 

voorwaarden 

Opstellen van uniform retributiereglement 

over de verschillende gemeenten inzake het 

werk verricht door de technici 

Uniformiseren in verband met gemeentelijke 

verordeningen die betrekking hebben op 

brandveiligheid 

 

31/12/2014 

 

-Akkoord van de 

gemeentebesturen. 

-Akkoord van de PZ-

Raad. 

-“Cel preventie” 

van de pre-zone. 

- Professioneel 

gestructureerde 

ondersteuning. 

In 2014 zal dit besproken worden met de 
politieke stuurgroep die eind 2013 opgericht 
werd. De financiële implicaties zullen 
geanalyseerd worden. Een uniform en 
globaal retributiereglement dient 
opgemaakt. 

Eind 2014 Akkoord van de TC en 

de PZ-Raad. 

 

 

 

B.  Bewustmaking en sensibiliseren van de burger op het vlak van 
brandveilig wonen (zie budget) 

 

Actie stappenplan timing Kritieke succesfactoren 

BPA’ ers - We streven er naar om per post één 

medewerker te verkrijgen die wenst mee te 

werken aan de bewustmaking en 

31/12/2014 

en verder 

continu. 

Voldoende 

gemotiveerde mensen 

vinden. 



 

Bladzijde 40 van 50 

sensibilisering van de burger 

- Van deze medewerkers zoveel mogelijk 

mensen een opleiding BPA’ er laten 

volgen.. 

 

 

Met de uitgewerkte infostand campagne 

voeren op zoveel mogelijk evenementen in 

de Westhoek (markten, kermissen, …): 

- Bekendmaking van het project bij de 

verschillende korpsen 

- Bekendmaking van het project bij de 

gemeentebesturen 

 

 

 

 

 

 

31/05/2014 

30/06/2014 

Het al dan niet doorgaan 

van een opleiding BPA 

 

 

 

Toestemming krijgen om 

op de evenementen te 

mogen staan. 

Voldoende personen 

vinden om de infostand 

te bemannen. 

Verruimen van de 

doelgroep. 

Actief op zoek gaan naar deze doelgroepen 
door het geven van de nodige info en 
lezingen. 
-Samenwerking opstarten met de scholen 

onder impuls van Brandwondenstichting en 

BraVeWo. 

continu Akkoord van de TC en 

de PZ-Raad. 

-Budgettaire ruimte om 

vanuit de pre-zone deze 

mensen te vergoeden 

i.k.v. de opdrachten 

 

5. Materieel 

A. Realisatie herverdelings- en aankoopplan materieel (zie budget) 

Actie Stappenplan Timing Kritieke succesfactoren 

Rollend materieel 

inventarisatie 

Vastlegging afschrijvingstermijnen en 

opmaak van een aankoopplan 

meerjarenplan in functie van het 

herverdelingsplan. 

Opmaak van een doorschuifplan van 

materieel in functie van het 

herverdelingsplan. 

Van deze afschrijvingstermijn kan 

afgeweken worden in functie van de staat 

van het rollend materieel. 

 

30/09/2014 

 

Budgettaire 

mogelijkheden en het al 

dan niet bestaan van de 

raamcontracten in het  

kader van een 

uniformisatie van het 

materieel. 

Betoelaging via de 

geglobaliseerde 

aankopen of de 

budgettaire middelen die 

via het Ministerie 

vrijkomen. 

Centralisering inventarisatie via Abiware – 

ontwikkeling van een zonaal sjabloon met 

een uniforme codering van het materieel 

binnen de zone 

31/10/2014 Afhankelijk van de 

software en de integratie 

van de laatste korpsen die 

nog moeten migreren. 
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Belangrijk niet-

rollend-materieel 

(draagbare 

motorpompen, 

overdrukventilator, 

compressor, ….) 

Upgrade inventarisatie – TF2009  30/10/2014 Afhankelijk van de 

verkregen info en de 

centralisatie van Abiware 

Aankoopplan in functie van de aanwezige 

raamcontracten. 

 

Speciale interventieteams (IGS, duikers, 

GRIMP, …). 

Samenwerking in clusters, opmaak 

aankoopplan. 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

budgettaire middelen van 

de pre-zone, van de 

hogere overheid en de 

raamcontracten. 

Centralisering inventarisatie via Abiware 

 

 

 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

software en de integratie 

van de laatste korpsen die 

nog moeten migreren. 

Klein materieel Inventarisatie – upgrade (TF 2009) - 

Centralisering inventarisatie via Abiware 

 

30/12/2014 Afhankelijk van de 

verkregen info en de 

integratie van de laatste 

korpsen die nog moeten 

migreren. 

Onderzoek naar locaties voor centraal  

stockbeheer 

Hangt samen met de doorlichting van de 

kazernes/beschikbare ruimtes, de 

aanwezigheid van het noodzakelijke kader 

van beroepsbrandweermannen, de 

afstand/bereikbaarheid. Een eerste aanzet 

tot een centraal stockbeheer werd gegeven 

bij de aankoop van persslangbundels, 3D-

LDstraalpijpen, dienstenkledij, …   

31/12/2014 

 

 

Centraal stockbeheer (slangen,  

zandzakjes, ….) 

1 jaar na 

volledige 

rechts-

persoonlijk-

heid zone 

Datum volledige 

rechtspersoonlijkheid 

zone. 

Centrale aankopen. 

Momenteel werden er reeds diverse 

centrale aankopen beslist voor de pre-zone 

(zie inventaris): 

- alle aankopen van materieel met 100% 

PZ-middelen  

Bij de 

aanvang van 

de volledige 

rechts-

persoonlijk-

heid en 

volgens 

Datum volledige 

rechtspersoonlijkheid pre-

zone. 
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- alle geglobaliseerde aankopen met 25% 

PZ-middelen 

- alle gesubsidieerde kledij aankopen met 

25% middelen en aankopen met 100% PZ-

middelen (dienstenkledij, interventiekledij, 

signalisatiehesjes, ….) 

 

noodwendig-

heid 

Gespecialiseerd 

materieel 

Upgrade inventarisatie (TF 2009): 

GRIMP/Duikers/IGS/Meetploegen/redden 

van dieren/…. Centralisering inventarisatie 

via Abiware 

 

Aankoopplan op te maken voor de 

gespecialiseerde teams in functie van een 

clustersamenwerking. 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

verkregen info en de 

centralisering van de 

software. 

Onderhoud – 

keuringen – 

controle materieel 

Opmaak van een lastenboek voor de 

prijsaanvraag voor de zonale wettelijke 

keuringen en controles van het materieel. 

 

Centralisering van deze opdrachten via 

Abiware. 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

rechtspersoonlijkheid van 

de pre-zone op 

01/01/2015. 

 

B.  Realisatie van een plan voor de aankoop van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen (zie budget) 

 

Actie Stappenplan Timing Kritieke succesfactoren 

…Interventie kledij Inventarisatie kledij 

(interventiejassen/broeken – nomexmutsen 

– brandweerlaarzen – handschoenen – 

brandweerhelmen - ….)  

Opmaak behoeftenplan/aankooplan in 

functie van het KB 30/08/2013 en de 

raamcontracten 

30/09/2014 Afhankelijk van de 

budgettaire middelen, de 

eventuele gesubsidieerde 

kledij en de 

raamcontracten. 

Centralisering inventarisatie via Abiware. 

De inventaris van de aankopen met PZ-

middelen worden centraal bijgehouden. 

Onderzoek naar een centraal stockbeheer 

op 1 of meerdere plaatsen. 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

software. 

Centraal stockbeheer ten 

vroegste bij de aanvang 

van een volledige 

rechtspersoonlijkheid. 

Centrale aankopen. 

Beperkte aankopen binnen de budgettaire 

ruimte van de PZ-betoelaging.  

31/12/2014 Datum volledige 

rechtspersoonlijkheid pre-

zone. 
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Volledige aankoop van de PBM’s bij de 

aanvang van de volledige rechts-

persoonlijkheid en volgens noodwendig-

heid 

dienstenkledij Aankoopplan rekening houdende met de 

toewijzingen via de gesubsidieerde kledij en 

binnen de budgettaire ruimte van de PZ.  

31/12/2014 Afhankelijk van de 

budgettaire ruimte. 

Centraal stockbeheer - PBM 1 jaar na 

volledige 

rechtspersoo

nlijkheid 

zone 

Datum volledige 

rechtspersoonlijkheid pre-

zone. 

Centrale aankopen Bij de 

aanvang van 

de volledige 

rechts-

persoonlijkhe

id en volgens 

noodwendig-

heid 

 

 

Datum volledige 

rechtspersoonlijkheid pre-

zone. 

PBM Centraal stockbeheer - PBM 1 jaar na 

volledige 

rechtsper-

soonlijkheid 

pre-zone 

Datum volledige 

rechtspersoonlijkheid pre-

zone. 

Gespecialiseerde 

kledij (duikers – 

IGS – GRIMP) 

Upgrade inventarisatie via centralisering 

inventarisatie in Abiware. Momenteel 

worden deze inventarissen bijgehouden 

binnen de korpsen die over dergelijke 

teams beschikken. 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

verkregen info en de 

zonale werking van 

Abiware. 

Opmaak zonaal aankoopplan. 

Momenteel worden de aankopen voor 

gaspakken geregeld via de pre-zone. Dat 

hangt af van de raamcontracten van IBZ en 

de shortlist. 

Momenteel hebben de gemeenten met 

dergelijk team een eigen aankoopplan en 

dat wordt binnen de clusters van de 

gespecialiseerde teams besproken.  

31/12/2014  
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C. Actie veiligheid op het werk 

Actie Stappenplan Timing Kritieke succesfactoren 

Opmaak globaal 

preventieplan 

Uitvoering van globaal preventieplan. 

Werd in 2013 opgemaakt en kan pas 

starten bij de opstart van de pre-zone met 

een volledige rechtspersoonlijkheid. 

31/12/2014  Afhankelijk van de 

volledige 

rechtspersoonlijkheid van 

de pre-zone 

Risicoanalyse opstellen van dringende – 

niet-dringende interventies en 

kazernetaken. (Werd opgemaakt in 2013). 

Opmaak van de risicoanalyse van de 

gespecialiseerde teams: duikers, IGS, 

GRIMP, DGH, … 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

volledige 

rechtspersoonlijkheid van 

de pre-zone. 

Instructiekaarten – inventarisatie werd 

opgemaakt in 2013 en moeten periodiek 

geactualiseerd worden. 

31/12/2014  

Conformiseren van de instructiekaarten 31/12/2015 1 jaar na volledige 

rechtspersoonlijkheid pre-

zone. 

centralisatie in Abiware 31/12/2015 Afhankelijk van de 

software. 1 jaar na 

volledige 

rechtspersoonlijkheid 

FOD-WASO Opvolging van de opmerkingen van FOD-

WASO – opmerkingen naar aanleiding van 

het bezoek van FOD-WASO eind 2013 

Tegen de 

start van de 

pre-zone met 

een volledige 

rechtsper-

soonlijkheid 

Afhankelijk van het 

vakbondsoverleg. 

 

SOP’s Actualisering van de inventarisatie van 

bestaande SOP’s. 

 

 

 

 

 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

verkregen info 

Werking 

veiligheids-cel - 

Opmaak structuur werking veiligheidscel 

conform het ARAB. 

31/12/2014 Afhankelijk van de 

volledige 
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structuur Aanstellen zonale coördinator-officier 

veiligheid – zonale preventieadviseur 

arbeidsveiligheid 

(Invulling via 

personeelsbe

hoeftenplan) 

rechtspersoonlijkheid van 

de pre-zone 

Aanstellen verantwoordelijke veiligheid per 

post of cluster van posten. 

6 maand na 

aanvang 

volledige 

rechtsper-

soonlijkheid 

van de pre-

zone 

 

Afhankelijk van de 

volledige 

rechtspersoonlijkheid van 

de pre-zone 

 

6. Uitschrijven personeelbehoeftenplan 

 

Actie stappenplan timing Kritieke 

succesfactoren 

Uitschrijven 

personeelsbehoefteplan 

In 2014 dient de aanwerving van de  

toekomstige zonesecretaris, de 

detachering van de toekomstige 

zoneontvanger en de aanwerving van 

het nodige Calog-personeel voorbereid 

te worden. Deze secretaris zal ook de 

voorbereidingen dienen te maken voor 

de opstart van de personeelsdienst. 

Daarnaast dienen eveneens de andere 

functies voor een vlotte werking van een 

autonome zone Westhoek voorbereid te 

worden (ICT, …). De andere taken 

zullen via aanbestedingen aan externen 

uitbesteed worden (externe dienst 

veiligheid,…). 

 

November  

2014 

- Afhankelijk van de 

goedkeuring door de 

PZ-Raad. 

-Voldoende budgettaire 

ruimte. 

-Afhankelijk van 

overleg met 

vakorganisaties. 

-Afhankelijk van 

bepalingen die 

vastgelegd worden in 

het KB dat het 

personeelsstatuut 

regelt. 
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Budget  

Eind 2013 (PZ-Raad van 19 december 2013) werd een voorlopig budget goedgekeurd door de PZ-Raad. Dat 
budget werd opgemaakt op basis van de dotatie 2013. Gezien het ZOOP 2014 tegen 30 april 2014 ingediend 
moet worden, geven we hierbij reeds de ontwikkeling mee naar een begrotingswijziging rekening houdende met 
diverse ontwikkelingen op budgettair vlak. 
 
Bij de opmaak van het budget 2014 werd er rekening gehouden  met de uitvoering van de geglobaliseerde 
aankopen, in het bijzonder met de aankoop van een multifunctionele autopomp, een signalisatiewagen en een 
commandowagen.  Er werd tevens rekening gehouden met toewijzing van de gesubsidieerde kledij 
(dienstenkledij). De 25% betoelaging vanuit de zone werd vastgelegd met bestemming van de aankoop van deze 
3 voertuigen. 
Begin 2014 werd er vernomen dat de geglobaliseerde aankopen 2013 volledig geschrapt werden en dat binnen 
het budget van de gesubsidieerde kledij enkel de schijven van 2011 en 2012 zouden verwezenlijkt worden. 
Bij de opmaak van de ontwerpwijziging van het budget 2014 werden diverse scenario’s uitgewerkt en op 
23/04/2014 aan de dienstchefs voorgelegd tijdens de TC. Bij het ontwikkelen van de 4 scenario’s werd er 
rekening gehouden met  

- het bestaan van de raamcontracten 
- de reeds bestemde budgetten voor aankoop van rollend materieel  
- het herverdelingsplan van rollend materieel 
- het beperken van de achterstand op gebied van gesubsidieerd eerstelijns materieel. 

De 4 voorstellen werden gerangschikt naar volgorde van voorkeur van de dienstchefs. Wanneer er gunstige 
evoluties zijn in verband met de geglobaliseerde aankopen in 2014 zal er een nieuw voorstel van budgetwijziging 
opgemaakt worden rekening houdende met de voorkeur van de dienstchefs en in het kader van het 
herverdelingsplan van de zone. 
Het voorstel van ontwerp van budgetwijziging voor 2014 wordt pas definitief als deze goedgekeurd wordt door 
de PZ-Raad. 
De begrotingen en rekeningen worden permanent opgevolgd door de ontvanger van de pre-zone. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het budget 2012, de begrotingswijziging 2013, het goedgekeurd 
voorstel van budget 2014, de budgetwijziging nr 1 van 2014 (nog niet goedgekeurd door PZ-Raad) en de 
mogelijke alternatieven voor de budgetwijziging nr 1 (nog goed te keuren door PZ-Raad) 
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BUDGET OPZ 2012 EN 2013

aantal EH-prijs %
Raming rekening

2012 

budget-wijziging

eind 2013 

Voorlopig

goedgekeurd 

budget 2014  

 ontwerp budget-

wijziging 

alternatief

voorstel nr. 1 

alternatief

voorstel nr. 2 

oorspronkelijk

voorstel 

wijziging budget

2014 

TOTAAL VOORZIENE DOTATIE 539.326             772.768             772.768             802.627             802.627             802.627             802.627             afhankelijk van de dotatie

Overdracht 16.135               -0                      -                    -                    -                    -                    

TOTAAL VOORZIENE BUDGET 539.326             788.903             772.768             802.627             802.627             802.627             802.627             

Benodigd budget dienstjaar 523.191             788.903             772.768             804.980             802.627             802.627             802.627             

Restbedrag 16.135               -0                      -0                      -2.353               0                        -0                      0                        

387.429,80€   158.715,87€   122.131,60€   250.065,77€   203.277,27€   108.124,54€   12.257,27€     

126.094,00€   73.091,40€     110.131,60€   243.808,50€   196.020,00€   100.867,27€   -€                 

autopomp voor Wervik

(herverdelingsplan materieel) -

aankoopplan - 25% OPZ 1 261.360,00€    25% 65.340,00€        -€                  196.020,00€      196.020,00€      -€                  -€                  

De geglobaliseerde aankopen werden voor 2013 volledig

geschrapt. In het PZ-budget 2013 werd 65.340 euro vastgelegd

met bestemming de aankoop van een autopomp voor Wervik die

aangekocht zou worden. Deze afgevoerde aankoop in 2013 moet

hernomen worden via de geglobaliseerde aankopen 2014. De

zone kan ook opteren om de autopomp aan te kopen met eigen

middelen - bijkomend 75% zonemiddelen.

tankwagen voor Koekelare

(herverdelingsplan materieel) -

aankoopplan - 25% OPZ 1 300.000,00€    25% 75.000,00€        -€                  -€                  -€                  -€                  

Als de geglobaliseerde aankopen 2014 zouden doorgaan (volledig

of deels) dan krijgt de autopomp van Wervik de voorrang gezien

de vastlegging in 2013 van 65.340 euro in het PZ-budget.

Hierdoor vervalt de mogelijkheid om de tankwagen aan te kopen

voor Koekelare met PZ-middelen 2014.

commandovoertuigen - OPZ

25% - Kor/Pop 2 70.771,69€      25% 37.000,00€        -1.614,00€        53.078,77€        -€                  

De commandowagen voor Kortemark werd reeds geleverd. De

commandowagen voor Poperinge werd voorzien in de

geglobaliseerde aankopen 2012. Wegens budgettaire redenen

werd deze aankoop via de geglobaliseerde aankopen 2012 deels

geschrapt. Deze aankoop van de commandowagen via de

geglobaliseerde aankopen werd opnieuw voorzien in 2013. De

geglobaliseerde aankopen 2013 werden eind 2013 volledig

geschrapt. In het PZ-budget 2012-2013 werd 17.693 euro

vastgelegd met bestemming de aankoop van een

signalisatiewagen voor Poperinge via de geglobaliseerde

aankopen. De commandowagen voor Poperinge moet opnieuw

opgenomen worden in de lijst van de geglobaliseerde aankopen

2014. Als de geglobaliseerde aankopen niet meer zouden

doorgaan dan kan er overwogen worden om de commandowagen

voor Poperinge aan te kopen met 75% bijkomende zonemiddelen.

signalisatievoertuigen - OPZ

25% - NP/Veu/Dpa/Kok/Pop 5 63.718,60€      25% 71.844,00€        7.804,50€          -€                  -€                  -€                  -€                  Deze wagens zijn in bestelling

signalisatievoertuigen - OPZ

25% - Ieper 1 63.718,60€      25% 14.369,00€        1.560,90€          47.788,50€        -€                  47.788,50€        -€                  

Identiek verhaal als de commandowagen van Poperinge voor de

signalisatiewagen voor Ieper. In de toekomst zal de zone 75%

middelen moeten ter beschikking stellen voor de aankoop van dat

voertuig om de bestemde middelen (15.929,90 euro) niet te

verliezen.

eerstelijnsmaterieel (klein en

groot materieel zonder

specificatie) geglobaliseerde

aankopen 2014 - 25% 35.131,60€        -€                  -€                  -€                  -€                  

Gezien de schrapping van de budgetten van de geglobaliseerde

aankopen 2013 en de voorrang verleend wordt aan de autopomp,

commandowagen en signalisatiewagen zijn er geen middelen

meer via de geglobaliseerde aankopen 2014 om klein materieel

aan te kopen. 

overdrukventilator 

(elektromotor) tussenkomst

OPZ 25% - Ieper 1 1.899,70€        25% 475,00€             2012: in uitvoering

ademhalingstoestel met open

kringloop (kopspin) - OPZ 25% -

Lo 2 2.589,40€        25% 1.295,00€          2012: in uitvoering

draagbare radio THR880i met

basissoftware, antenne, GPS en

batterij - OPZ 25% - Veurne 1 647,35€           25% 162,00€             2012: in uitvoering

+ programmatie - OPZ 25% -

Veurne 1 42,35€             25% 11,00€               2012: in uitvoering

verlichtingsmaterieel - OPZ 25%

- Veurne 1 3.751,00€        25% 938,00€             2012: in uitvoering

persslangen diam 45 voor

bundeltoepassing DPa(8), Dik

(12), Heu (12), Hou (4), Iep (8),

Koe (4), Kok (12), Kor (4), La

(4), Lo (8), Me (4), Nie (8), Pop

(20), Veu (8), Wer (8), Zon (4).

Surplus 8persslangen per

lescentrum Veurne en

Poperinge 144 254,10€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

geglob. aankopen tsskomst OPZ voor 25% (eerstelijnsmaterieel)

MATERIEEL
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Mobiele radio EADS TMR +

programmatie - Veu 1 1.119,25€        25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

Draagbare radio EADS THR +

programmatie - Hou 4 689,70€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

Draagbare radio EADS THR +

programmatie - La 2 689,70€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

Draagbare radio EADS THR +

programmatie - Veu 1 689,70€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

Draagbare radio MTH +

programmatie - Pop 4 693,56€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

Draagbare radio MTH +

programmatie - Kok 4 693,56€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

Draagbare radio "heavy duty"

EADS THR + programmatie - Iep 4 790,13€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

gaslekzoekers -

Dpa/Dik/Heu/Hou/Iep/Koe/Kok(2

) 

/Kor/La/Lo/Me/Nie/Pop(2)/Veu/

Wer/Zon 18 786,50€           25% -€                  

2012: geglobaliseerde aankoop werd omwille van budgettaire

redenen geschrapt, deze aankoop werd opgenomen à 100% PZ-

middelen in 2013

261.335,80€   85.624,47€     12.000,00€     6.257,27€       7.257,27€       7.257,27€       12.257,27€     

tankwagen voor Ieper -

aankoopplan - 100% OPZ 1 251.680,00€    100% 251.680,00€      -€                  2012: is in uitvoering

Bundels 2013: centraal

stockbeheer 20 254,10€           100% 9.655,80€          5.082,00€           2013: in uitvoering 

3D-LD straalpijpen 2013: 2 voor

lescentrum Veu en 3 in centraal

stockbeheer 5 836,35€           100% 4.181,75€          

bestemd krediet 2013: nog te beslissen in PZ-raad (bestek en

toewijzing)

dompelpomp 400l/min voor

Mesen - werd weerhouden door

de zone om via de

geglobaliseeerde aankopen aan

te kopen maar omwille van

budgettaire middelen op

provinciaal niveau niet

weerhouden 1 1.396,82€        100% 1.396,82€          2013: is in uitvoering

keuring gaspakken 20 106,87€           100% 2.137,40€          2.137,40€          2.137,40€          2.137,40€          zonematerieel - zonekost

keuring omschakelventielen 19 34,94€             100% 663,86€             663,86€             663,86€             663,86€             zonematerieel - zonekost

gaspakken met extern

ademhalingstoestel voor Veurne 

- werd weerhouden door de

zone om via de

geglobaliseeerde aankopen aan

te kopen maar omwille van

budgettaire middelen op

provinciaal niveau niet

weerhouden 3 4.047,45€        100% 12.142,35€        2013: is in uitvoering

infostand BPA 2.500,00€          2.000,00€          1.000,00€          2.000,00€          2.000,00€          2.000,00€          2014: is in uitvoering

persslangen diam 45 voor

bundeltoepassing DPa(8), Dik

(12), Heu (12), Hou (4), Iep (8),

Koe (4), Kok (12), Kor (4), La

(4), Lo (8), Me (4), Nie (8), Pop

(16), Veu (8), Wer (8), Zon (4). 124 254,10€           100% 31.508,40€        

extra budget

indien de

bestelbon nog

niet opgemaakt

werd - huidige

prijs 220,24 euro 

zonder BTW ,

266,49 euro

BTW - meerprijs

12,39 euro per

bundel 1.536,41€          1.536,41€          1.536,41€          1.536,41€          2013: is in uitvoering

Mobiele radio EADS TMR +

programmatie - Veu 1 1.119,25€        100% 1.119,25€          2013: is in uitvoering

Draagbare radio EADS THR +

programmatie - Hou 4 689,70€           100% 2.758,80€          2013: is in uitvoering

aankopen met 100% OPZ-tussenkomst
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Draagbare radio EADS THR +

programmatie - La 2 689,70€           100% 1.379,40€          2013: is in uitvoering

Draagbare radio EADS THR +

programmatie - Veu 1 689,70€           100% 689,70€             2013: is in uitvoering

Draagbare radio MTH +

programmatie - Pop 4 693,56€           100% 2.774,24€          2013: is in uitvoering

Draagbare radio MTH +

programmatie - Kok 4 693,56€           100% 2.774,24€          2013: is in uitvoering

Draagbare radio "heavy duty"

EADS THR + programmatie - Iep 4 790,13€           100% 3.160,52€          2013: is in uitvoering

gaslekzoekers -

Dpa/Dik/Heu/Hou/Iep/Koe/Kok(2

) 

/Kor/La/Lo/Me/Nie/Pop(2)/Veu/

Wer/Zon. Voor 2014 4 extra

gaslekzoekers (Heu/2 scholen) 18 786,50€           100% 14.157,00€        2013: is in uitvoering

fakkels voor de

signalisatievoertuigen die reeds

toegewezen werden

(NP/Veu/Dpa/Kok/Pop) 5 114,95€           100% -€                  -€                  574,75€             574,75€             574,75€             574,75€             

fakkels voor de

signalisatievoertuigen van de

korpsen met een eigen

signalisatievoertuig 

(Zo/Iep/Werv). 3 114,95€           100% -€                  -€                  344,85€             344,85€             344,85€             344,85€             

Brandpreventie maatregelen op

niveau van de burger. 500 20,00€             50% 10.000,00€        -€                  -€                  -€                  5.000,00€          

Acties omtrent de bewustmaking van de burgers inzake

brandpreventiebeleid (wordt uitgewerkt binnen de BPA-werkgroep

en de PZ-werkgroep).

OPLEIDINGEN: bijkomende - opleidingen - inschrijvingsgeld (vb. signalisatie openbare weg - SAH - containers - THV)-€                 45.130,00€     52.658,00€     54.059,00€     54.059,00€     54.059,00€     54.059,00€     

signalisatie cursus BIOW -

inschrijving - alle bwmannen -

geen optie voor onze zone 67,00€             100% -€                  3.216,00€          3.216,00€          3.417,00€          3.417,00€          3.417,00€          3.417,00€          

51 cursisten (eventueel op te delen in een (27 personen)

basiscursus rn of een (24 personen) cursus voor leidinggevenden)

SAH - bijkomende opleiding voor

alle gradées - gespreid over 3

jaar -€                  

afhankelijk van het voorziene aantal plaatsen dat onze zone

toegewezen krijgt. 

module brandbestrijding 510,00€           100% o 18.870,00€        21.420,00€        21.420,00€        21.420,00€        21.420,00€        21.420,00€        37 in 2013, 42 voorzien in 2014

module technische hulpverlening 360,00€           100% -€                  8.640,00€          12.960,00€        12.960,00€        12.960,00€        12.960,00€        12.960,00€        24 in 2013, 36 voorzien in 2014

module gevaarlijke stoffen 185,00€           100% -€                  3.330,00€          5.550,00€          5.550,00€          5.550,00€          5.550,00€          5.550,00€          18 in 2013, 30 voorzien in 2014

opleiding SECUREX

toegankelijkheid 

ouderenvoorzieningen 1.700,00€          niet voorzien in 2014

vierjaarlijkse opleiding

houtgestookte container

vierjaarlijkse opleiding

Technische Hulpverlening

SUMMERCLASS-OPLEIDING

Summerclass - inschrijving 1.000,00€          1.000,00€          1.000,00€          1.000,00€          1.000,00€          1 kandidaat

Summerclass opleiding - uurloon 1.728,00€          2.200,00€          2.200,00€          2.200,00€          2.200,00€          

Summerclass - feedback naar

zoneofficieren - uurloon David

Vandeneynde 512,00€             512,00€             512,00€             512,00€             512,00€             de info-uitwisseling wordt voorzien in 2014.

AGS

zeer belangrijke cursus voor de zone in het teken van interventies

met gevaarlijke stoffen - onder voorbehoud van slagen in zijn

intakegesprek

AGS opleiding - inschrijving

2013: Bart Degroote - Ieper;

2014 nog op te vragen

afhankelijk van de organisatie

van een cursus 2.000,00€          2.000,00€          2.000,00€          2.000,00€          2.000,00€          2.000,00€          Ruben Dejonckheere - Diksmuide - brandweerman

uurloon te volgen lesuren -

inschrijving 2013 uurloon Bart

Degroote; 2014 nog op te

vragen afhankelijk van de

organisatie van die cursus

uurloon op basis van niveau

officier 4.646,00€          7.000,00€          5.000,00€          5.000,00€          5.000,00€          5.000,00€          op basis van het uurloon van de kandidaat + patronale bijdrage. 



 

Bladzijde 50 van 50 

 
 

 
 
 
 

87.916,13€     264.264,25€   319.940,00€   320.287,84€   325.137,84€   325.137,84€   325.137,84€   

Dieter Hoet - zonesecretaris 20% 21.780,00€        25.871,25€        26.389,00€        23.809,45€        23.809,45€        23.809,45€        23.809,45€        overeenkomst WVI 19.677,23 euro + BTW

administratieve ondersteuning

Westhoekoverleg - Dorine Sioen 10% -€                  -€                  -€                  8.712,00€          8.712,00€          8.712,00€          8.712,00€          overeenkomst WVI 7.200 euro + BTW

coördinator-kpt-cdt 

(brandweervrijwilliger) 70% 19.164,04€        81.091,00€        82.713,00€        82.713,00€        82.713,00€        82.713,00€        82.713,00€        

zonecoördinator - op basis van het loon van Kapitein-commandant

- stijging 3% tov 2013

technici 

beroepsbrandweerofficieren (3

personen) 88.023,00€      40% 17.848,29€        89.448,00€        112.000,00€      112.000,00€      112.000,00€      112.000,00€      112.000,00€      raming voor 2014: Jacky, Bruno en Rik 2/5FT

technici vrijwilligers officieren 20% 7.277,54€          28.713,00€        29.287,00€        29.574,39€        29.574,39€        29.574,39€        29.574,39€        

Filip, Dirk, Dimitri (voor 2012: 3 maanden 1 dag per week- voor

2013: 12 maanden maximum 1 dag per week - voor 2014

maximaal 1 dag per week) - 3% stijging tov 2013

verloning dienstchefs -

werkgroepen 600 32,00€             100% 19.200,00€        19.200,00€        19.200,00€        19.200,00€        

raming voor 2014: 600u à 32euro. Moet dat niet in vraag gesteld

worden? Is 60 uur per dienstchef (16 dienstchefs - degene die

reeds voor de zone werken) niet overdreven?

Paul Victoor (12500 x 1,21)

8000 voor 9 md en 4,500 voor 3

md + 21% BTW. 15.125,00€        15.125,00€        19.360,00€        19.360,00€        19.360,00€        19.360,00€        

320 uur op jaarbasis à 50 euro + BTW (zat vervat in

ondersteuning coördinator). 

detachering ontvangers - Kris

Degraeve - 3/20 15% 3.742,27€          15.450,00€        15.759,00€        15.914,00€        15.914,00€        15.914,00€        15.914,00€        3/20ste op jaarbasis - 3% stijging tov 2013

detachering ontvangers - Jean-

Philippe Vandeputte - 1/20 5% 1.578,99€          6.316,00€          6.442,00€          6.505,00€          6.505,00€          6.505,00€          6.505,00€          1/20ste op jaarbasis 3% stijging tov 2013

BPA 1.400,00€          2.250,00€          7.350,00€          2.500,00€          7.350,00€          7.350,00€          7.350,00€          

voor 2014 18 opendeurdagen of markstandjes x 2 personen x 4

uur x uurloon; 150 BPA-adviezen

ondersteuning coördinator -€                  40.000,00€        -€                  -€                  -€                  -€                  

34.068,67€     253.895,09€   154.163,26€   157.362,21€   157.861,21€   157.861,21€   157.861,21€   

verzekeringen OPZ-Westhoek -€                  1.500,00€          1.530,00€          1.530,00€          1.530,00€          1.530,00€          1.530,00€          

erelonen advocaten -€                  1,00€                 500,00€             1,00€                 500,00€             500,00€             500,00€             

administratiekosten -

overheadkosten -€                  5.679,06€          5.792,64€          -€                  -€                  -€                  

Het loon van Dorina zat vervat in deze verheadkosten en is

overgeplaatst naar de rubriek loonkosten 

Falck uitbreiding - NIS gebieden
-€                  

Werd voorzien door FOD-IBZ

GPS-ondersteuning 1ste

lijnsvoertuigen

centrale alarmering met

beschikbaarheidsmodule en

centrale dispatching

210.363,00€    138.915,00€      71.448,00€        60.000,00€        60.000,00€        60.000,00€        60.000,00€        

Een centrale alarmering met beschikbaarheidsmodule is

noodzakelijk om binnen de provincie te voldoen aan de gestelde

uitrukprocedures. Het volledige restbedrag van 2013 wordt

bestemd voor de aankoop van deze module. Een oproepsysteem

met beschikbaarheidsmodule is een besparing van de

brandweerkosten. Het overtal aan brandweermannen bij een

interventie kan hierdoor weggewerkt worden. De dubbele uitruk

wordt hierdoor geen dubbele inzet van manschappen maar wel

een optimale inzet van het benodigd aantal manschappen

gekoppeld aan het gevraagde materieel. Voor 2014 voorzien we

een bijkomend krediet van 60.000 euro

Track & Trace (bedrag nog te

verifiëren met Dirk Coopman)
55 12,10€             12 md 36.269,75€        -€                  

uitrusting van 55 eerstelijns voertuigen die opgenomen zijn in het

herverdelingsplan van de zone met een Track & Trace. Dat laat de

zone toe om gegevens te kennen en te evalueren omtrent

uitruktijden - aanrijtijden - snelheden - … Werd voorzien voor het

budget 2013 en is vastgelegd - wordt pas uitgevoerd in 2014

zodat er geen bijkomend onderhoudscontract nodig is voor 2014.

abiware - abonnementsgeld en

uitbreiding visio - raming nog

niet gekend

28.691,16€        65.581,00€        66.892,62€        85.831,21€        85.831,21€        85.831,21€        85.831,21€        

De optie binnen de zone is dat de kosten voor Abiware voor 100

% door de zone gedragen wordt vanaf 2013 en dat binnen de

budgettaire mogelijkheden van de verkregen dotaties. Voor 2014

bedraagt de geraamde kost 85.831,25 euro.

5.949,28€          
administratieve werkingskosten

(werkingskosten +

verplaatsingskosten), 

5.377,51€          8.000,00€          10.000,00€        10.000,00€        10.000,00€        10.000,00€        

WERKINGSKOSTEN en ADMINISTRATIE

LONEN EN VERGOEDINGEN


