
Voortgangstabel OPZ-overeenkomst
Operationele prezone zone 4 - Westhoek

Werkingsjaar 2011

Provincie : West-Vlaanderen
Verantwoordelijke coördinator : Dieter Hoet en Paul Victoor

DEEL I.
VERPLICHTE ACTIES en DOELSTELLINGEN

------------------------

Actie 1 Coördinatie van de operationele prezone

Doelstellingen

• Een coördinatie verzekeren op zonaal niveau op het vlak van de 
uitvoering van de opdrachten van de brandweer, met inbegrip van 
de 5 aspecten die vastgelegd zijn in artikel 11§2 van de wet van 15 
mei  2007  betreffende  de  Civiele  Veiligheid,  namelijk  proactie, 
preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie. 

• Een  projectcoördinator  (½ VTE).  De  projectcoördinator  heeft 
als opdracht  de OPZ-overeenkomst uit  te voeren. Hij wijdt  zijn 
tijd halftijds aan deze taak en omringt zich om zijn opdracht te 
vervullen met de nodige medewerkers  teneinde de operationele, 
logistieke en opleidingscoördinatie binnen de OPZ te verzekeren. 

De coördinator heeft geen hiërarchisch gezag over de dienstchefs 
van de brandweer. Hij treedt op als facilitator van het 
implementeringproces van de hervorming.

Conform artikel 1 van het koninklijk besluit van 06/05/1971, en 
tot op het ogenblik dat de wet van 15 mei 2007 volledig in 
werking treedt, blijft het brandweerkorps onder leiding van de 
officier-dienstchef. Deze laatste draagt, in het kader van het 
organiek reglement, het huishoudelijk reglement en de instructies 
die hij krijgt van de burgemeester, de verantwoordelijkheid voor 
de organisatie, de goede werking en de tucht van de dienst.

Resultaten
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1. Behoud van de opgerichte projectstructuur
De projectcoördinator, secretaris, 
secretariaatsmedewerker, de 2 financieel deskundigen 
werden aangesteld alsook de andere coördinatoren – zie 
organigram.
De opgerichte projectstructuur werd behouden. Enkele 
verschuivingen vonden plaats in het teken van de 
inhoudelijke materie van de acties en personeelszaken.
Het voordeel van de huidige projectstructuur is de grote 
betrokkenheid van diverse posten bij de ontwikkeling van 
de zone.
Tevens werd er gezorgd voor een zekere overlapping van 
het werkgebied van de coördinatoren. 
Organigram – zie bijlage.

2. Opstelling van een activiteitenverslag met vermelding van de 
concrete resultaten bereikt door de projectcoördinator;
zie bijlage.

3. Opvolging en evaluatie van de OPZ-overeenkomst 2011;
Deze is zo goed als uitgevoerd en wordt beschreven in dit 
eindverslag onder elke actie.  Op 8 september 2012 werd 
de cel OPZ bijeengebracht in het kader van een 
tussentijdse evaluatie.

4. Centralisering en consolidering van de gebruikte Task-Force 
formulieren op het niveau van de zone.  De nulmetingen 
uitgevoerd in het kader van de werking met de task force 
werden reeds gedeeltelijk geactualiseerd in 2010.  Dit zal 
verder gebeuren in 2011;
De nulmetingen hebben plaatsgevonden – zie 
activiteitenverslag. 
De digitalisering van deze gegevens spoort samen met 
actie 5 en de implimentatie van de beheerssoftware.

5. Organisatie overleg dienstchefs (min. 6  verslagen / 
bijeenkomsten tegen eind 2011);
De dienstchefs kwamen zeven keer bijeen in 2011. – 
verslagen zie bijlage.

6. Verdere ontwikkeling digitaal platform.
Het digitale platform brandweerzone.westhoekoverleg.be 
werd verder ontwikkeld.  De implementatie van de 
beheerssoftware betekende een grote stap vooruit.De 
software van Abiware wordt binnen de zone overal 
opgestart en met een centralisering in een saaz-omgeving.

7. Organisatie prezoneraden (min. 6 verslagen / bijeenkomsten 
tegen eind 2011).
De prezoneraad kwam in 2011 6 keer bijeen.

8. Tweewekelijks bijeenkomst van de OPZ-cel.
De cel OPZ kwam in 2011 10 keer bijeen. – verslagen zie 
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bijlage.

9. Het uitwerken van een kader op basis waarvan er capaciteit 
kan worden ingezet voor pre-planning, pro-actie, preparatie, 
uitvoering en evaluatie in de brandweerzorg.
we verwijzen hiervoor naar de documenten die 
opgemaakt werden in het kader van de diverse acties 
alsook naar de diverse werkgroepen die opgestart werden 
binnen de diverse acties van deze OPZ-overeenkomst. 
- pro-actie: de risico-analyse werd verfijnd en de 
werkgroep binnen de zone maken de nodige 
interventieplannen/bereikbaarheidsplannen op. 
- preventie: de werkgroep preventie zorgde voor de 
uniformisatie van de verslagen binnen de zone. Het 
digitaal platform moet zorgen dat men de verslagen kan 
toetsen aan gelijkaardige verslagen van andere korpsen. 
- preparatie: de risico’s beperken door een werking in een 
netwerk van posten. Identieke uitrukprocedure binnen de 
volledige zone. Hiervoor verwijzen we naar de 
doorlichting van het personeel, de beschikbaarheden, de 
clustersamenwerking in het kader van de 
uitrukprocedures.
Het op mekaar afstemmen van het oefenbeleid door 
gezamenlijk overleg met de werkgroep oefenbeleid.
- uitvoering: identieke uitrukprocedures, gekoppeld aan 
de beschikbare manschappen met een herverdelingsplan 
van materieel om op elke plaats een evenwaardige 
kwalitatieve interventie toekomstgericht te kunnen 
uitvoeren.
- evaluatie: moet nog verder uitgewerkt worden.

10. Het uitwerken van een stappenplan om van de huidige 
toestand met de 16 gemeentelijke korpsen en 25 posten te 
evolueren naar een samenwerking op zonaal niveau in een 
netwerk van posten. (scenario-ontwikkeling en tijdsschema).
De uitrukprocedures werden bepaald in een 
samenwerking op zonaal niveau en in een netwerk van 
posten. Momenteel is dat beperkt tot de snelste post en de 
bevoegde post die de eventuele niet-beschikbare middelen 
opvraagt conform de uitrukprocedure. Toekomstgericht 
zullen de beschikbare manschappen gekoppeld worden 
aan de gevraagde middelen. 
Scenario-ontwikkeling gebeurt in de diverse werkgroepen 
en wordt voorgelegd aan de vergadering van de 
dienstchefs.
Vanaf de ondertekening van de overeenkomst door de 
gemeenten en de gouverneur wordt de uniforme 
uitrukprocedure binnen de zone toegepast in de eerste 
helft van 2012.

Opmerkingen Binnen een zone met 16 korpsen en 25 posten en gebaseerd op 
voornamelijk de inzet van en door vrijwilligers is het niet evident om alle 
informatie tijdig binnen te krijgen.

De risico-tool is nog steeds niet voorhanden binnen de zones, toch hebben 
we binnen de zone alle mogelijke middelen gebruikt om een eigen beperkte 
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risico-analyse op te maken. Deze bevindingen zullen nog getoetst worden 
aan de tool.

Analyse van de 
Administratie
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Actie 2 Optimaliseren  van  het  principe  van  de  snelste 
adequate hulp

Doelstellingen

• Met  het  oog  op  de  optimalisering  van  de  toepassing  van  het 
principe van de snelste adequate hulp, overeenkomsten afsluiten 
tussen de gemeenten om dubbele uitrukken te vermijden die niet 
gerechtvaardigd zijn door de interventie, conform de ministeriële 
omzendbrieven  van  9  augustus  2007  en  1  februari  2008 
betreffende  de  organisatie  van  de  hulpverlening  volgens  het 
principe  van  de  snelste  adequate  hulp.  (zie  bijlage  II  – 
modelovereenkomst FOD)

• De adequate  hulp  moet  de  kwaliteit  van  de  interventie  en  een 
voldoende hoog veiligheidsniveau voor het personeel verzekeren. 
In  samenwerking  met  de  Fédération  Royale  Francophone  des 
sapeurs-pompiers  de  Belgique,  de  Brandweervereniging 
Vlaanderen  en  Beprobel,  heeft  de  Algemene  Directie  Civiele 
Veiligheid  technische  normen  vastgelegd  die  de  in  te  zetten 
middelen op het  vlak van personeel en materieel  bepalen. Deze 
normen zijn een referentiedocument en moeten, in de mate van het 
mogelijke,  gerespecteerd  worden  in  het  kader  van  de  snelste 
adequate hulp. 

• In  afwachting  van  het  nieuwe  provinciale  dispatchingsysteem, 
organiseert  de projectcoördinator  een dispatching zoals  deze nu 
door de gemeenten wordt georganiseerd. Gelet op de toekomstige 
provinciale  dispatching  lijkt  de  invoering  van  een  ander  – 
voorlopig – systeem weinig opportuun. 

De OPZ zal de volgende doelstelling nastreven:

• Een software implementeren die de automatische ontvangst  van 
door  het  100-Centrum  verstuurde  alarmeringsberichten  (1) 
mogelijk maakt,  door het beheers- en alarmeringsinstrument  via 
paging  of  ander  automatisch  alarmeringsmiddel  van  de 
wachtteams van de verschillende hulpverleningsposten,  teneinde 
de tijden voor verwerking van de oproep (2) en voor uitruk van de 
hulp te beperken (3) en de informatieoverdracht betrouwbaarder te 
maken.

Teneinde deze acties in goede banen te leiden, wordt een coördinator 
SAH (¼ VTE) aangesteld.

Resultaten

1. Opmaak overeenkomsten om de dubbele uitrukken te vermijden in 
overleg met de betrokken korpsen/posten en de betrokken 
burgemeesters.
Deze overeenkomst werd herhaaldelijke malen gewijzigd 
omwille van een uniforme provinciale uitrukprocedure. De 
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uiteindelijke overeenkomst werd besproken op zonaal niveau 
in de OPZ-werkgroep en met de dienstchefs en voorgelegd ter 
goedkeuring aan de burgemeesters en de gemeenten.
Deze overeenkomst werd in de Westhoekgemeenten 
goedgekeurd in november-december-januari van de 
gemeenteraden van de zone. – zie bijlage overeenkomst.

2. Ondertekening van overeenkomsten om de identieke dubbele 
uitruk te vermijden met de gemeenten die over een post 
beschikken in de aanpalende zones.
Interzonaal op gouvernementeel niveau werden er om de 2 
maanden uitwisselingen en afspraken gemaakt oa ook omtrent 
een overeenkomst ivm de SAH om de identieke dubbele 
uitrukken te voorkomen. Herhaaldelijke werden de visies 
gewijzigd en werd er in december 2011 een consensus bereikt 
binnen het provinciaal overleg. Dat is dezelfde overeenkomst 
als de overeenkomst vermeld onder 3 van dit hoofdstuk.
Er werd een nota gemaakt over de impact van de gewijzigde 
visie in één of meerdere andere zones binnen de provincie 
West-Vlaanderen. Zie bijlage.

3. Verdwijnen van de identieke dubbele uitrukken die vastgesteld 
worden in de interventieverslagen.
Er werd een nulmeting van de dubbele uitrukken verricht 
zowel van de korpsen van de aangrenzende zones als binnen 
de eigen zones. Deze 0-meting werd nadien geanalyseerd voor 
wat betreft de ingezette middelen en manschappen. Hieruit 
werden de lessen getrokken en worden de nodige afspraken 
gemaakt binnen de zone. 

4. Door clustervorming en gezamenlijk oefenbeleid wordt de leiding 
van operaties voor elke eerste uitruk verzekerd door een officier of 
een onderofficier.
De clustervorming wordt toegepast op basis van de 
overeenkomst.
De minimale standaard-uitrukprocedure van bijlage 3 
“aanbevolen technische norm” wordt gevolgd binnen de zone. 
Deze werd goedgekeurd door de dienstchefs en voorgelegd aan 
de OPZ-raad en werd geïmplementeerd in het kader van de 
overeenkomst. Deze wordt begin 2012 toegepast op het terrein, 
na goedkeuring door de gouverneur. 
Een uniforme uitrukprocedure gekoppeld aan een netwerk 
van posten werd opgemaakt en wordt verfijnd begin 2012. 
Afspraak: kolom 1 van bijlage 3 wordt uitgevoerd door de 
snelste post, kolom 2 door het bevoegde korps. Indien de 
gevraagde middelen niet aanwezig zijn in de snelste post of het 
bevoegde korps dan wordt deze in een netwerk van posten 
geleverd en gevraagd door het bevoegde korps.  

5. Alle diensten worden rechtstreeks gealarmeerd door het 100-
centrum.
Binnen de zone worden alle SAH-interventies rechtstreeks 
door het HC112 verricht. 
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6. Track & Trace systeem: verkennende studie tegen eind 2011 
omtrent 
- de aankoopprijs, 
- de benodigde en/of aanwezige software 
- het aantal voertuigen (afhankelijk van de risico-analyse)
- de meetbaarheid van de gegevens t.o.v. een realistische en een 
correcte besluitvorming.
Deze verkennende studie werd gemaakt. 
document – zie bijlage.

7. SWOT-analyse toegepast op geactualiseerde personeelsinventaris 
2011 in functie van  clustervorming tussen posten.
Deze gegevens werden bevraagd bij de upgrade van de 
personeelsgegevens en de bevraging van de dienstchefs.

Diverse gespecialiseerde teams werken reeds samen in 
clusters:
- duikers-team
- GRIMP-team
- IGS-teams

De zone is grotendeels ingedeeld in 2 gebieden (noord en zuid).
Deze clustervorming moet verder permanent geëvalueerd en 
verfijnd worden. 
Onze zone beschikt niet over meetploegen noch over AGS (de 
cursus moet nog ingericht worden). In 2012 moet de nodige 
aandacht gegeven worden om een meetploeg zonaal op te 
starten. Het grote probleem hierbij is ook dat er een 
uniformisering van de informatica noodzakelijk is op Belgisch 
niveau. Wat de AGS betreft zijn er in onze zone diverse 
ingenieurs scheikunde.  Onze zone is van mening dat men 
beter een poule ingenieurs (toegevoegde deskundigen) zouden 
moeten maken om bij een ramp de noodzakelijke 
professionele adviezen te kunnen geven.  
zie document (wordt momenteel gefinaliseerd) – doorlichting 
van de posten.

8. GIS-bestand m.b.t. personeelsbestand.
Alle gegevens werden verzameld en geactualiseerd en 
overgemaakt aan de firma Falck.

Opmerkingen Er werd heel wat tijd en energie gestoken in de visie omtrent de 
overeenkomst SAH (zonaal-interzonaal) om de identieke dubbele uitruk te 
vermijden voor het interzonaal gouvernementeel overleg. De impact van 
gewijzigde visies moet eerst grondig bestudeerd worden naar haalbaarheid, 
efficiëntie, motivatie, implementatie in de software, kosten, stabiliteit, ….
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Analyse van de 
Administratie
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Actie 3 Realisatie van een risicoanalyse op zonaal niveau

Doelstellingen
• Overgaan tot een risicoanalyse op zonaal niveau 

De risicoanalyse moet begrepen worden in de zin van artikel 2, 6° van de 
wet van 15 mei
2007 betreffende de Civiele Veiligheid, namelijk de inventarisatie en 
evaluatie van de risico’s
aanwezig op het grondgebied van de zone die aangeeft wat de behoeften 
zijn in materieel en
personeel om deze risico’s te dekken.

Teneinde de risicoanalyse op te maken, wordt een coördinator risicoanalyse 
(1/4 VTE) aangesteld. Een werkgroep zal de doördinator bijstaan in het 
uitvoeren van deze taak. Uiteraard wordt dit ism het overleg dienstchefs 
uitgewerkt.

Voorafgaande interventieplannen: ‘het opstellen van interventieplannen 
voor de punctuele risico’s binnen de OPZ’; De OPZ bepaalt daarbij eerst de 
inhouds- en vormvereisten van deze plannen zodat de n ieuwe, 
voorafgaande interventieplannen en de reeds bestaande interventieplannen 
eenzelfde, uniforme lay-out zullen hebben + dezelfde werkmethode.

Resultaten
1. Werkgroep risico-analyse operationeel

coördinator: Filip Simoens.
werkgroep opgestart per korps 1 vertegenwoordiger.

2. Cartografie van zonale punctuele risico’s.
De risico-analyse werd ge-upgraded en verfijnd naar de 
punctuele risico’.
Deze lijst werd overgemaakt aan de firma Falck.
Tevens werd deze lijst gebruikt voor een voorlopige interne 
risico-analyse binnen de zone.

3. Databank van bestaande voorafgaandelijke interventieplannen.
De inventaris werd opgemaakt.

4. Inhoud en vorm bepalen van de zonale voorafgaande 
interventieplannen voor punctuele risico’s en reeds bestaande 
interventieplannen aanpassen conform deze bepalingen.
De risico-analyse werd ge-upgraded en verfijnd naar 
punctuele risico’s. Er werd een prioriteitenlijst opgemaakt 
voor de diverse korpsen.
Er werd een werkgroep opgericht om interventieplannen en 
bereikbaarheidsplannen op te maken. Deze werkgroep kwam 
diverse malen samen binnen de zone. Een uniforme module 
werd uitgewerkt om deze plannen binnen de zone op te 
maken. Diverse interventieplannen/bereikbaarheidsplannen 
werden binnen de zone reeds opgemaakt conform de 
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richtlijnen van de zonale werkgroep.

5. Opstellen van voorafgaande interventieplannen voor de nieuwe 
punctuele risico’s volgens het zonale model.
Diverse plannen werden reeds opgemaakt. De software van 
Abiware werd uitgebreid met Abiplan om deze plannen zonaal 
toekomstgericht te beheren en de informatie-uitwisseling 
zonaal te vergemakkelijken.

6. Afhankelijk van de risico-analyse en de cartografie punctuele 
risico's, wordt de uitrukprocedure bepaald, mede in functie van de 
principes SAH en het werken in een netwerk van posten.  Dit 
gebeurt in overleg met de dienstchefs en wordt geïmplementeerd 
via de beheers-software.
De SAH-overeenkomst is bepalend voor de uniforme 
uitrukprocedure binnen de zone en werd goedgekeurd door de 
dienstchefs, de OPZ-raad en door de gemeenteraden.
De implementatie in de beheers-software is in voorbereiding 
en kan pas opgestart worden na goedkeuring van de SAH-
overeenkomst in alle gemeenten en goedkeuring van de 
gouverneur.

7. Kennis van het materieel aanwezig in de aangrenzende posten.
Zit vervat in het document van de herverdeling van materieel. 

8. Indien de software ter beschikking gesteld wordt door de federale 
overheid wordt de eigen risicoanalyse geïmplementeerd in de ter 
beschikking gestelde software, de uitvoering van deze 
implementatie hangt af van de datum van de ter beschikking 
stelling van de software.
De software werd nog niet ter beschikking gesteld. Er werden 
diverse demo’s en bijeenkomsten bijgewoond zowel op zonaal, 
gouvernementeel als op Vlaams niveau. 
De nodige gegevens werden overhandigd aan de firma Falck 
(ter zijde de Westhoekzone was de eerste zone die alle 
gegevens compleet bezorgd had aan de firma Falck).
In december was er een opleiding voorzien voor 2 
coördinatoren van de Westhoekzone maar omwille van het 
ontbreken van de kadastergegevens werd deze opleiding 
uitgesteld.

Opmerkingen Er werd zeer veel tijd en energie gestoken in de opmaak van een eigen 
risico-analyse. Een risico-analyse waarbij rekening gehouden werd met: de 
punctuele risico’s, de bevolkingsdichtheid en de recurrente risico’s (SAH-
interventies: buiten- en binnenbranden en technische interventies). 
Gelukkig konden we beroep doen op de gegevens van het hulpcentrum 112 
om alle brandweer-interventies van de zone (gans West-Vlaanderen) te 
bekomen.
De 0-metingen via de TF2009 en de upgrade  van deze gegevens voor de 
OPZ2011 is zeer vervelend voor de dienstchefs binnen een zone met zeer 
veel vrijwilligers. Gelukkig komt de informatisering eraan.   

Analyse van de 
Administratie
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Actie 4 Realisatie  van een  herverdelings-  en aankoopplan 
van materieel 

Doelstellingen
• Ter aanvulling van de cartografie van het rollend materieel dat in 

de  zone  beschikbaar  is,  gerealiseerd  door  de  Task  Forces,  een 
cartografie realiseren van het rollend materieel dat beschikbaar is 
buiten de zone, bij de brandweer en de operationele eenheden van 
de Civiele Bescherming. 

• Een  herverdelingsplan  opstellen  van  het  materieel  tussen  de 
posten  van  de  OPZ in  functie  van  een  risicoanalyse  en  de 
minimale interventienormen.

De nieuwe verdeling van het beschikbare materieel moet 
opgemaakt worden in functie van de verdeling van de risico’s op 
het grondgebied van de zone. De noden inzake materieel per post 
zullen niet alleen vastgelegd worden in functie van de risico’s die 
aanwezig zijn rond de verschillende posten van de zone, maar ook 
in functie van de door de FOD Binnenlandse Zaken voorgestelde 
minimale normen per type interventie. 

Indien nodig zullen er overeenkomsten afgesloten worden tussen 
de gemeenten om de modaliteiten vast te leggen voor de 
terbeschikkingstelling van het materieel dat toebehoort aan een 
gemeente in dienst van de andere gemeenten van de OPZ.

• Een  cartografie  realiseren  van  het  rollend  materieel  dat 
beschikbaar  is  in  en  buiten  de  zone,  bij  de  brandweer  en  de 
operationele eenheden van de Civiele Bescherming. 

• Een aankoopplan opstellen  van rollend materieel  in functie van 
een risicoanalyse uitgevoerd op zonaal niveau, in functie van de 
minimale interventienormen,  en in functie van het materieel  dat 
beschikbaar is op het grondgebied van de zone.

• Een boekhoudkundige inventaris opstellen van:

 -  alle aankopen die gedeeltelijk gesubsidieerd werden in het 
kader van de OPZ en/of via de geglobaliseerde aankopen met 
vermelding van het aandeel dat door de Federale staat werd 
gesubsidieerd, en het  (eventuele) aandeel dat de gemeente voor 
eigen rekening heeft genomen;

- alle aankopen die volledig gesubsidieerd werden door de 
Federale Staat in het kader van de OPZ.

Deze verplichting geldt zowel voor de aankopen op basis van de 
overeenkomst OPZ 2010, als voor deze op basis van de 
overeenkomst OPZ 2011.

Deze inventarissen worden ter beschikking gesteld van de FOD 
Binnenlandse zaken, uiterlijk tegen 31 december 2011.

• Een logistiek  coördinator  (1/3  VTE) aanduiden.   Deze 
coördinator  zal  in  nauwe  samenwerking  met  de  financieel 
beheerder  deze  actie  uitwerken.   Verder  zal  een  werkgroep  de 
logisitiek  coördinator  ondersteunen  bij  de  uitvoering  van  deze 
actie.
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Resultaten De logistiek coördinator: Lt.-dienstchef Jacky Coopman.

1. Een aankoopplan voor rollend materieel op basis van de resultaten 
van de risico-analyse.
De risico-analyse staat nog niet ter beschikking van de zone. 
Toch werd er een herverdelingsplan opgemaakt binnen de 
zone rekening houdende met de 0-metingen en er werd een 
lange termijns-aankoopplan voorzien in een excel-tabel. Deze 
moet nog getoetst worden aan de risico-analyse.

2. De OPZ stelt op het einde van het jaar een boekhoudkundige 
inventaris met betrekking tot de werking in 2010 én 2011 op van:
-  alle aankopen die gedeeltelijk gesubsidieerd werden in het kader 
van de OPZ en/of via de geglobaliseerde aankopen met 
vermelding van het aandeel dat door de Federale staat werd 
gesubsidieerd, en het  (eventuele) aandeel dat de gemeente voor 
eigen rekening heeft genomen;
- alle aankopen die volledig gesubsidieerd werden door de 
Federale Staat in het kader van de OPZ.
Deze lijst werd opgemaakt met vermelding van de procentuele 
middelen.  De boekhoudkundige inventaris zit  vervat in de 
gemeentelijk boekhouding en voor de 100% OPZ middelen in 
de boekhoudkundige inventaris van de trekkersgemeente 
Veurne. 

3. Werking werkgroep logistiek.
De werkgroep materieel bestaat momenteel uit de dienstchefs.

4. Een herverdelingsplan van het materieel.
De werkgroep materieel bestaat momenteel uit de dienstchefs.
Er werd een herverdelingsplan uitgewerkt met behoud van 
alle posten en gekoppeld aan een eigen risico-analyse. Deze 
moet nog getoetst worden aan de risico-analyse-tool die ter 
beschikking zal gesteld worden. Dat voorstel werd besproken 
binnen de OPZ-werkgroep en met de dienstchefs.

Er werd een voorontwerp-discussienota gemaakt van een 
herverdelingsplan van materieel met de integratie van diverse 
posten. Uit de risico-analyse halen we dat er diverse posten 
nauwelijks of niet kunnen voldoen tijdens de dag aan de 
voorwaarden van de SAH. Als we posten samen 
brengen/integreren tot 16-17 posten binnen de zone dan 
bekomen we meer volwaardige posten in het belang van de 
hulpverlening, de hulpverleners, een betere inzetbaarheid van 
materieel.

5. Afslanking van het aantal voertuigen in functie van het netwerk 
van posten en in functie van de ouderdom: 20 voertuigen minder.
Er werden heel wat voertuigen afgeslankt binnen de zone. De 
opvraging is lopende.
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6. De aankoop van één multifunctionele autopomp, en de aankoop 
van een lijst van eerstelijnsmateriaal.
De begroting is volledig in uitvoering.
De autopomp werd toegewezen aan Zonnebeke in het kader 
van het herverdelingsplan.
zie overzichtstabellen.

7. Uitvoering van het aankoopplan
De begroting is volledig in uitvoering. Het aankoopplan houdt 
rekening met het herverdelingsplan.
zie overzichtstabellen.

8. Een zonaal meerjarenplan voor groot materieel.
zie afschrijvingstabellen en kadert in het herverdelingsplan.

9. Cartografie van beschikbaar materieel.
De cartografie werd beperkt tot de uittekening van de 
middelen in concentrische cirkels rond de post. Dat gaf een 
goed beeld omtrent de inzet van het materieel binnen de zone. 
Deze wordt ook geïmplementeerd in de risico-analyse-tool.

10. Bepaling afschrijvingsmodaliteiten
Een voorstel werd opgemaakt en zit in het excel-rekenblad.

Opmerkingen Het is niet evident om zonder een toetsing aan de officiële risico-analyse-
tool een herverdelingsplan op te maken. Binnen onze zone hebben we uit 
gegaan van de beschikbaarheid van de manschappen om het nodige 
materieel te voorzien in de diverse posten, geen overbodig en niet-inzetbaar 
materieel omwille van onvoldoende beschikbaarheid. Tevens is het 
belangrijk om het herverdelingsplan te evalueren en aan te passen wanneer 
de minimale middelen per post beschreven zijn in wetteksten.

Analyse van de 
Administratie
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Actie 5 Gebruik  van  software  waarmee  verslagen 
gegenereerd kunnen worden

Doelstellingen
• Gebruik (en eventueel aankoop) van software of een module die 

interventieverslagen  genereert  conform de normen van de  FOD 
Binnenlandse Zaken.

• Voor  de  uitvoering  van  deze  actie  wordt  een  coördinator 
software  (1/10  VTE) voorzien.   Deze  coördinator  wordt 
ondersteund  door  een  logisitiek  medewerker  (1/10  VTE) 
softwareondersteuning.  Een werkgroep begeleid de coördinator in 
de uitvoering van de actie.

Resultaten 1. Aanstellen coördinator software.
Is gebeurd, Dirk Coopman kpt Dirk Coopman van Diksmuide.

2. Werking werkgroep, bestaande uit één softwareverantwoordelijke 
per korps.
De werkgroep werd opgestart en kwam diverse malen samen 
binnen de zone. 
De werkgroep maakt een lijst met uniforme codes op voor de 
centralisering.

3. Aankoop van de software waarmee interventieverslagen kunnen 
worden gegenereerd.
De aankoop is afgerond. Tevens werd beslist conform de 
begroting van de OPZ-overeenkomst om de aankoop uit te 
breiden met de modules Abiplan en AbiDispatch gezien er 
enkele korpsen zijn (Diksmuide en Koksijde) die ook deze 
modules gebruiken in hun korps. Met Abiplan kunnen de 
interventieplannen uitgewisseld worden in het kader van de 
informatie-uitwisseling. Met Abidispatch is het mogelijk om 
toekomstgericht de gegevens van de interventies centraal te 
verwerken bij het binnenkomen van de oproep en kan er 
toekomstgericht de nodige informatie verstrekken om 
intensiever te werken in een netwerk van posten.

4. Eerst gebruik van de software die in 2010 werd aangekocht in het 
kader van een pilootopstart te Veurne
Nieuwe doelstellingen worden bepaald en het korps van 
Veurne is het eerste korps welke gebruik gaat maken van de 
zonale versie van abifire en dit op 08 september 2011.
Nieuwe doelstellingen worden bepaald en het korps van 
Veurne is het eerste korps welke gebruik gaat maken van de 
zonale versie van abifire en dit op 08 september 2011.
Er wordt een overgangsperiode ingelast om het vlotte verloop 
van de overgang naar de zonale versie te controleren en uit te 
testen. 
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Op 20 juli 2011 worden 16 laptops geleverd aan de zone 
“Westhoek”. Deze laptops zijn voorzien van de nodige soft- en 
hardware om te kunnen werken met de zonale versie van 
Abifire.

5. Uitbreiding tot alle gemeenten van het gebruik van de software die 
in 2010 werd aangekocht.
Op 24 november 2011 worden de korpsen Wervik en 
Koekelare (die nog over geen softwarepakket beschikten) in de 
zonale versie opgenomen. Dit gebeurt in de kazerne van 
Diksmuide en er wordt een opleiding gegeven aan deze 
korpsen.
Na overleg met de dienstchefs waaruit blijkt dat meeste slechts 
bereid zijn na 15 januari 2012 over te stappen in de zonale 
versie (loonberekening van het laatste kwartaal 2011) gaat het 
korps van Kortemark over in de zonale versie op 08 december 
2011.
In de kazerne van Diksmuide worden de korpsen Mesen, Lo-
Reninge en Heuvelland op 29 december 2011 (beschikken nog 
over geen software pakket) in de zonale versie van Abifire 
opgenomen. Er wordt een dag opleiding voorzien in de 
kazerne.
De resterend korpsen zullen samen met introductie van de 
module abiplan en Abidispatch voor eind februari 2012 
worden geïnstalleerd op de zonale versie van Abifire.

6. Opvolging inbreng van de personeels- en materieelgegevens.
De uniformisering van de codes werd opgemaakt en 
voorgelegd aan de deskundigen per korps en aan de firma 
Abiware. De gegevens worden momenteel verwerkt op 
korpsniveau in de gemeenten waar de opstart reeds gebeurde 
en de gemeenten waar Abiware reeds in gebruik was.

7. Gebruik van de software waarmee interventieverslagen kunnen 
worden gegenereerd.
Idem punt 6.

Opmerkingen Omwille van korps-interne-personeelsproblematiek moest er een 
gedwongen aanpassing  doorgevoerd worden binnen het kader van de OPZ-
werkgroep. Hierdoor werd er heel wat tijd verloren. Daarnaast waren we 
als zone ook afhankelijk van de firma Abiware. 

Analyse van de 
Administratie
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Actie 6
Realisatie  van een zonaal  opleidingsplan voor  het 
personeel in functie van de bijzonderheden van de 
zone

Doelstellingen
• Het  organiseren  van  verschillende  oefeningen op zonaal  niveau 

(indien  de zone te  groot  is),  zodat  elk korps  aan  minstens  één 
oefening op zonaal niveau heeft kunnen deelnemen. 

• Het  eerste  luik  van  een  opleidingsplan  voor  het  personeel 
opstellen betreffende de voortgezette vorming of gespecialiseerde 
opleiding in functie van de bijzonderheden van de zone zodat alle 
eerste  uitrukken  geleid  worden  door  een  officier  of  een 
onderofficier.

• Een  zonaal  opleidingsplan  en  een  programma  van  fysieke 
oefeningen opstellen (gespecialiseerde opleiding en voortgezette 
vorming met basis recyclage, bijscholing en training). 

Het afgewerkte plan moet drie luiken omvatten

1. Behoud van de fysieke capaciteit; 

2. Opleiding in de kazerne;

3. Voortgezette of gespecialiseerde opleiding 
(brandweerschool).

• Een  vormingscoördinator (1/3 VTE) en vorming aanwijzen op 
het  niveau  van  de  OPZ.  Deze  coördinator  zal  voor  het 
kenniscentrum (KCCE) van de FOD Binnenlandse zaken en haar 
dienst  opleiding  optreden  als  contactpunt,  waarlangs  de 
communicatie  m.b.t.  opleiding,  vorming  en  opleidingsprojecten 
zal  gebeuren  tussen  de  Federale  staat  en  de  OPZ.  De 
vormingscoördinator staat in voor de verdere doorstroming naar 
de korpsen. 
De opleidingscoördinator zal worden bijgestaan door een tweetal 
werkgroepen: opleiding en gespecialiseerde teams.

Terugkoppeling wordt voorzien via het overleg dienstchefs.

• Het personeel toestaan de opleidingen en de vorming te volgen in 
uitvoering van het plan.

Resultaten 1. Aanstelling vormingscoördinator
Dimitri Vandromme en Jean-Claude Gaytant

2. Werking werkgroep.
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De werkgroep kwam diverse malen samen om het oefenbeleid 
van de zone uit te zetten, een vormingsreglement op te maken, 
nieuwe ontwikkelingen te bespreken (bundels, 
verkeerssignalisatie, opleiding SAH).

3. 0-meting uitgevoerd nav opmaak opleidingsplan.
bevraging van de dienstchefs – rapportering wordt momenteel 
gefinaliseerd.

4. Een doeltreffend opleidings- en vormingsprogramma voor alle 
personeelsleden, uitgewerkt in overleg met de korpschefs.
Er werd een voorstel opgemaakt naar oefenbeleid binnen de 
zone voor 2011. 

5. Enquêtering brandweerlieden inzake oefeningen en 
vrijetijdsinvesteringen.
De enquête werd opgemaakt en verwerkt.
zie bijlage.

6. Een ontwerp van zonaal vormingsreglement.
Werd opgemaakt en voorgelegd aan de OPZ-werkgroep en de 
dienstchefs en ter kennisgeving aan de OPZ-raad. Het is een 
vormingsreglement met een streefdoel binnen de zone.
zie bijlage.

7. Nulmeting uitgevoerd met betrekking tot de fysieke conditie  van 
het personeel.
Een nulmeting werd gehouden via de bevraging van de 
dienstchefs en de nulmeting binnen de zone is het 
arbeidsgeneeskundig onderzoek. 

8. Verwerking resultaten enquêtering brandweerlieden.
zit vervat in een einddocument.

9. Specifieke opleidingen, vorming en training voor het personeel.
De nulmeting werd opgevraagd via de bevraging van de 
dienstchefs en de enquêtering.
De gespecialiseerde teams krijgen een specifieke opleiding 
binnen het korps en een werking in clustervorming.

Een specifieke opleiding over het gebruik van de bundels 
wordt voorzien voor alle leidinggevenden bij de levering van 
de bundels en de straalpijpen.
De nodige informatie werd op zonaal niveau gegeven omtrent 
de opleiding signalisatie op autowegen in afwachting van de 
cursus.
Een werkgroep oefenbeleid werd opgericht om het oefenbeleid 
op zonaal niveau te uniformiseren.

10. Deelname van 50% van het personeel aan minstens 24 uur 
opleiding voor het einde van 2011.
Gemiddeld volgen de brandweermannen in de zone 35u 
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basisbrandweeropleiding binnen het korps. Daarnaast zijn er 
nog de gespecialiseerde teams: grimp 24u, IGS 24u, Duikers 
25u, DGH 27uren gemiddeld.
Daarnaast zijn er nog de opleidingen via een erkende 
brandweerschool: brandweerman, korporaal, sergeant, 
adjudant, officier, crisissituatiebeheer, dienstchef, technicues 
brandvoorkoming. 
Er waren dan nog een aantal opleidingen die aangekondigd 
werden zoals de verkeersveiligheid-signalisatie, en de 
bijkomende SAH-opleiding voor de gebrevetteerden sergeant. 
Deze 2 laatste gingen niet door omwille van diverse redenen.
632 van de 966 brandweermannen volgden één of andere 
externe opleiding binnen het kader van hun 
brandweeropdracht. In totaal werden er 20.238 uren externe 
opleiding gevolgd dat betekent een gemiddelde van 
32u/bwman of een gemiddelde van 21u op 966 
brandweermannen.

11. Organiseren van verschillende oefeningen op zonaal niveau, zodat 
elk korps aan minstens één oefening op zonaal niveau heeft 
kunnen deelnemen.
Er werden 2 grootschalige oefeningen op zonaal niveau 
ingericht zodat elk korps kon deelnemen. Deze visie was 
omwille van de grootte van de zone. Deze 2 oefeningen werden 
voorbereid door de werkgroep oefenbeleid, besproken met de 
dienstchefs. De zone werd opgedeeld in 2 gebieden nl noord en 
zuid. De 2 oefeningen gingen door op 25/10 en 28/10 
respectievelijk te Diksmuide en te Ieper. Na de oefening werd 
er telkens een evaluatiemoment voorzien.
Naast deze zonale oefeningen worden er heel wat 
korpsoverschrijdende oefeningen gehouden binnen de zone. 
Oefeningen met buurkorpsen zowel binnen de zone, 
interzonaal, interprovinciaal met Comines als internationaal 
met de buurkorpsen uit Frankrijk. Binnen de zone wordt er 
gestimuleerd om minstens 2 maal per jaar met de 
buurkorpsen samen te werken tijdens de oefeningen en dat in 
het kader van een netwerksamenwerking.  

12. Een zonale registratiemethode voor de deelname aan vormingen, 
gekoppeld aan het beheersprogramma.
Dat wordt toekomstgericht geïmplementeerd in de zonale 
centralisatie van de software.

13. Een eerste voorstel van actieplan opgesteld met acties om de 
fysieke conditie te verbeteren of te handhaven.
Het geneeskundig onderzoek zal toekomstgericht opgevolgd 
worden en de nodige maatregelen genomen worden. Er wordt 
een aanbeveling gedaan om een start to run/bike/swim op 
individueel niveau te volgen. De OPZ 2012 zou hiermee 
rekening moeten houden.

Opmerkingen
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Actie 7 De burgers  bewustmaken  voor  brandpreventie  in 
woningen 

Doelstellingen

• Een zonaal brandpreventiebeleid ontwikkelen in overeenstemming 
met het nationale plan inzake brandpreventie en intoxicaties in 
woningen, waarbij community safety centraal staat. Hierbij wordt 
het accent gelegd op het bewust maken, het informeren en het 
verantwoordelijk maken van de burger omtrent de risico's en 
(preventieve) maatregelen centraal staan.

• Het streven naar minstens drie brandpreventieadviseurs in de OPZ 
, die aansluiten bij het vooropgestelde profiel (Bijlage IV) en die 
instaan voor het geven van gratis en objectief advies aan de burger 
tijdens infosessies aan specifieke doelgroepen (kinderen, senioren, 
kwetsbare groepen, verenigingen, …), het organiseren van lokale 
campagnes en evenementen, door het beantwoorden van 
specifieke vragen en het verlenen van advies op maat van de 
woning.

• Maatregelen nemen die nodig zijn om in de toekomstige zone een 
preventieloket per post op te richten.

• Een coördinator brandpreventie (¼ VTE) wordt aangeduid. 
Deze coördinator zal worden bijgestaan door een werkgroep. 
Deze werkgroep zal in de eerste plaats bestaan uit alle 
brandpreventieadviseurs.  De terugkoppeling omtrent de 
werkzaamheden gebeurt via het overleg dienstchefs.

Resultaten

1. Aanstelling coördinator brandpreventie.
Michel Willaert Lt van de gemeente Koksijde werd 
aangesteld.

2. Minstens 3 leden van de brandweerdienst zijn geslaagd voor de 
opleiding brandpreventieadviseur en hebben het brevet behaald.
Dat werd behaald – momenteel zijn er 4 gebrevetteerde 
BPA’ers binnen de zone.  Er zijn er nog 2 in opleiding.

3. Werking werkgroep brandpreventie bestaande uit coördinator 
brandpreventie en de brandpreventieadviseurs (min. 
driemaandelijkse bijeenkomsten)
De werkgroep werd opgericht en kwam 3 keer bijeen in 2011.  

4. Inventaris adviezen brandpreventieadviseurs.
Inventaris zie bijlage.
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5. 1 uitgewerkte preventiecampagne om de burgers bewust te maken 
en de functie van brandpreventieadviseur bekend te maken.
Tijdens de opendeurdagen van de brandweer werd er 
aandacht gegeven aan de werking van de BPA’ers en werden 
die ingeschakeld.
In diverse kranten werd de werking kenbaar gemaakt.

6. De organisatie van 12 informatiesessies.
zie bijlage.

Opmerkingen Binnen de zone waren er veel meer kandidaten die de cursus BPA wensten 
te volgen. De grootte en de uitgestrektheid van de zone is van dien aard dat 
er toch wat meer BPA’ers zouden mogen opgeleid worden.
Heel wat mensen zijn wel geïnteresseerd om informatie te bekomen over de 
brandveiligheid en in het bijzonder over de beste plaats voor de plaatsing 
van rookdetectoren maar zijn niet of nauwelijks geneigd om een BPA’er in 
huis te laten komen. 

Analyse van de 
Administratie
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DEEL II .
BIJKOMENDE  OPTIONELE  ACTIES  en 
DOELSTELLINGEN 

Actie 8 ACTIE 8. Realisatie van een plan voor de aankoop 
van materieel voor de (individuele) uitrusting

Doelstellingen
• Een plan opstellen voor de aankoop van materieel voor de 

(individuele) uitrusting, in functie van een risicoanalyse op zonaal 
niveau, de minimumnormen per type interventie voorgesteld door 
de FOD Binnenlandse Zaken, de (individuele) uitrustingen 
beschikbaar op het grondgebied van de zone, het personeel 
aanwezig in de OPZ, en de aanwervingen voorzien voor 2011.

Dit plan moet het mogelijk maken het bestaande personeel en het 
nieuw aangeworven personeel uit te rusten overeenkomstig de 
reglementaire normen.

• Het uitvoeren van een financiële kosten/batenanalyse omtrent de 
beste organisatie m.b.t. het wassen van de interventiekledij 
(uitbesteden vs. in house).

• De zone koopt individueel radiomateriaal aan opdat ze tijdens 
interventies gebruik maakt van de meest recente technologie om 
onderling te kunnen communiceren. 

• Aankopen van thermische camera’s.

• De uitvoering van deze actie behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de coördinator logistiek (zie actie 4).  De coördinator wordt 
hier in bijgestaan door de projectcoördinator en de financieel 
beheerder.

Resultaten 1. Nulmeting persoonlijke uitrusting.
Werd opgevraagd – zeer moeilijk te verkrijgen omwille van 
het groot aantal posten. Er werd bijgevolg gebruik gemaakt 
van de nulmeting van de Task Force en de aankopen 2010 en 
2011.
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2. Bestaan van een plan voor aankoop van (individueel) materieel.
werd verwezenlijkt via het globaal aankoopplan van de 
OPZ2010 en OPZ2011.

3. Uitvoering aankoopplan.
is in uitvoering.

4. Kosten-batenanalyse inzake het onderhoud van de uitrusting.
Werd opgemaakt. Zie bijlage.
Volgens mij is het onmogelijk om binnen de zone de eigen was 
te doen:

• Veel te veel posten
• Posten met een zeer geringe 

wasbeurtnoodzakelijkheid
• te weinig interventies
• Transport van de ene post naar de andere
• Geen of nauwelijks een aantal 

beroepsbrandweermannen – wie zal dat werk 
uitvoeren

Zolang de zone geen rechtspersoonlijkheid heeft moeten we 
ervan uitgaan dat elk korps zijn eigen was moet doen.

Opmerkingen

Analyse van de 
Administratie

Actie 9 Ontwikkeling  en  harmonisatie  van  de  verplichte 
preventie

Doelstellingen
 Een zonaal preventiebeleid ontwikkelen tegen brand en 

ontploffingen, gericht op

o de harmonisatie van de werkpraktijken in de volgende 
domeinen:

 het onderzoek van de dossiers;

 kennis van de wetgeving;

 het opstellen van adviezen en rapporten.

o de specialisering van bepaalde technici op gebied van 
preventie in de OPZ en de handhaving van preventieve 
werkpraktijken voor elke allround preventiemedewerker 
van hoog niveau.

 In de OPZ via een overeenkomst tussen de 
groepscentrumgemeenten, een onderzoek uitvoeren naar de 
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manier waarop een centraal preventiebureau kan worden opricht, 
dat belast is met:

o de centralisering van de aanvragen;

o het beheer en de activering van technici 
brandvoorkoming (TBV) door een taakverdeling 
naargelang hun specialisering, beschikbaarheid en 
ligging;

o het administratief beheer van de dossiers;

o het organiseren van technische vergaderingen met de 
BPT waar case studies aan bod komen, beslissingen op 
elkaar worden afgestemd, maar ook om 
niveauaanpassingen mogelijk te maken op grond van 
nieuwe wetteksten; 

o gemeenschappelijke toegang ter beschikking stellen tot 
één of meerdere databanken betreffende de wetgeving 
over preventie en prognoses;

 Aanwijzen van een preventiecoördinator belast met de 
voorafgaande studie tot het organiseren en coördineren van het 
centraal preventiebureau bij de verwerving van een 
rechtspositieregeling van de zone.

 Na de controle op de toepassing van de maatregelen 
voorgeschreven bij de wetten en verordeningen inzake 
brandvoorkoming wordt een verslag opgemaakt door, conform 
artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 november 19671, een lid 
van de territoriaal bevoegde brandweerdienst die houder is van het 
door de Staat afgegeven brevet van technicus-brandvoorkoming. 

De coördinator brandpreventie is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van deze actie (zie actie 7). De coördinator wordt hier in bijgestaan 
door de werkgroep bestaande uit de technici brandvoorkoming. 
Terugkoppeling gebeurt vie het overleg dienstchefs.

Deze werkgroep wordt ism de aanpalende zones opgericht. De 
werkgroep bestaat minimaal uit één brandpreventionist per korps. De 
werkgroep wordt minimaal driemaandelijks bijeengebracht. Deze 
werkgroep zal werken rond de uniformisering van de verslagen en de 
ondersteuning bij complexe dossiers door specialisten.

Resultaten

1. Aanstelling coördinator.
Lt. Michel Willaert van Koksijde werd aangesteld.

2. Werking werkgroep.
Een werkgroep binnen de zone werd opgericht en 2 
werkgroepvergaderingen hebben het kader/module 

1
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geschetst tot harmonisering van de brandpreventie. 
Er waren twee bijeenkomsten in 2011. 

3. In samenspraak met de BPT's wordt een studie opgemaakt 
inzake de oprichting van een centraal preventiebureau.
Gezien de uitgestrektheid van de zone, de 
informatica, de oprichting van een werkgroep 
omtrent de uniformisering van de verslagen, de vele 
vrijwilliger-preventionnisten werd deze studie niet 
verder onderzocht tot de oprichting van een centraal 
preventiebureau. 
In de uitgevoerde brandweerenquête komt tot uiting 
dat de officieren de brandweertaken belastend tot 
zeer belastend ondervinden. Een voorstel tot 
professionalisering van de brandpreventie zou de 
werkdruk kunnen verlagen voor de officieren. Een 
professionalisering van de brandpreventie met een 
gedecentraliseerde werking zou mogelijk zijn binnen 
de zone zeker met de aanwezige informatica.   Zie 
verslag van de werkgroep van 2/12/2011.

4. Harmonisering verplichte preventie.
Een werkgroep binnen de zone werd opgericht en 2 
werkgroepvergaderingen hebben het kader/module 
geschetst tot harmonisering van de brandpreventie.

5. Centraal beheer van de preventieverslagen op basis van het 
zonale beheersprogramma.
Binnen de aangekochte hard- en software zijn de nodige 
stappen gezet om de brandpreventie centraal te beheren.

6. Het bestaan van een uniforme checklist voor de behandeling 
van dossiers.
Dat is een taak die uitgevoerd wordt door de werkgroep. 
Het groot aantal typegebouwen met zijn eigen specifieke 
wetgevingen maken deze materie 
In 2012 wordt verder gewerkt aan de opmaak van de 
uniforme checklists per typegebouw. 
Momenteel werd er slechts een uniform kader 
gemaakt/afgesproken om de verslagen op te maken.

Dit wordt verder behandeld op de bijeenkomst van de 
werkgroep van 20 maart 2012.

Zie lijst.

7. Nulmeting
via de bevraging van de dienstchefs werd de 0-meting 
gemaakt.
zie bijlage.

Opmerkingen
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