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DEEL 1 : ALGEMENE BEPALINGEN 

1 ALGEMEEN 
Bestaansredenen van het operationeel organisatieschema (territoriale draagwijdte en 

grenzen van de actie van het schema) 

Bij de gasramp in Gellingen bleek dat de organisatie van de civiele hulpdiensten in België niet 
meer aangepast was aan de noden van de moderne hoogtechnologische samenleving. Naar 
analogie met de politiehervorming werd er daarom besloten om de civiele hulpdiensten in 
België opnieuw te organiseren.  

Op 7 september 2004 installeerde de federale regering de 'Begeleidingscommissie voor de 
hervorming van de Civiele Veiligheid', of kortweg de 'Commissie Paulus', naar haar voorzitter, 
de gouverneur van de provincie Antwerpen Camille Paulus.  

De Commissie Paulus kwam met een eindrapport gebaseerd op drie noodzakelijke 
hervormingen:  

1. elke burger heeft recht op de snelste adequate hulp 
2. elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen een gelijkwaardige 

bijdrageplicht 
3. Schaalvergroting is noodzakelijk 

In haar eindrapport werden deze drie kernelementen verder verduidelijkt:  

Snelste adequate hulp  

Dit betekent dat er bij het uitsturen van brandweer of ambulance geen rekening 

meer wordt gehouden met bestuurlijke grenzen. Het korps dat het snelst ter plekke 

kan zijn met het juiste materiaal, wordt uitgestuurd. Deze eerste uitruk kan 

eventueel aangevuld worden met het korps dat op papier verantwoordelijk is voor de 

locatie van de interventie. Bij een interventie wordt er door een complex 

computerprogramma berekend welk korps het snelst aanwezig kan zijn. 

Zelfde basisbescherming  

Dit betekent dat elke burger recht heeft op de noodzakelijke hulpdiensten zonder 

hier exuberant veel voor te moeten betalen (de aanwezigheid van een kerncentrale 

of luchthaven brengt immers veel extra kosten mee voor de omliggende gemeenten, 

maar deze meerkost wordt gedeeld door alle gemeenten). 

Schaalvergroting  

Waar er vroeger tientallen “korpsen" bestonden, wordt België vanaf nu 

onderverdeeld in 34 hulpverleningszones. Elk van deze zones telt meerdere 

brandweerposten (de vroegere, autonome, korpsen). 

Het KB  van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones bekrachtigde de verdeling van de 6 zones in Oost-Vlaanderen, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gasramp_Ghislenghien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Civiele_Bescherming_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Octopusakkoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincie_Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Camille_Paulus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandweer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambulance
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hulpverleningszone


 

6 

waardoor de samenstelling van onze hulpverleningszone Meetjesland een vaststaand feit 
was. 

De hulpverleningszone Meetjesland omvat, in alfabetische volgorde de volgende gemeenten 
en stad: Aalter, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot en 
Zomergem. 
 
De brandweerposten Aalter, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Nevele, Waarschoot en Zomergem 
staan in voor de dienstverlening binnen de zone.  Binnen deze grenzen van de 8 gemeenten 
en 1 stad opereren de 7 posten territoriaal. 
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2 BEVOEGDHEDEN EN OPDRACHTEN VAN DE ZONE 
De opdrachten die de hulpverleningszone uitvoert, zijn grotendeels vastgelegd door een wet,  
twee Koninklijke Besluiten en een Ministeriële Omzendbrief. 

Ten eerste is er de Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007. Deze wet schetst 
het algemeen kader van de opdrachten van de hulpverleningszones en de Civiele 
Bescherming.  

Ten tweede is er het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de taken en de  
opdrachten van de civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de  
operationele eenheden van de Civiele Bescherming. In dit Koninklijk Besluit worden de  
opdrachten en taakverdeling tussen de hulpverleningszones en Civiele Bescherming  
gewijzigd als gevolg van de hervorming. 

Vervolgens is er het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de  
organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. Dit Koninklijk Besluit bepaalt  
de opdrachten die aan de hulpverleningszones worden toegekend in het kader van preventie  
van brand en ontploffing. 

Tot slot herinnert de Ministeriële Omzendbrief van 01 oktober 2014 aan de opdracht van de 
hulpverleningszones om de continuïteit van de opdrachten inzake dringende geneeskundige 
hulp te verzekeren. 

2.1 Wetgeving inzake interventies 

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 

§1. De algemene opdrachten van de operationele diensten van de civiele veiligheid zijn: 
1° de redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de  

bescherming van hun goederen; 
2° de dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 
juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening; 
3° de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen; 
4° de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip 
van radioactieve stoffen en ioniserende straling; 
5° de logistieke ondersteuning. 

§2. Maken integraal deel uit van de opdrachten opgesomd in §1, 1°, 3°, 5°, de proactie, de 
preventie, de preparatie, de uitvoering en de evaluatie. 

1° proactie: alle maatregelen om de risico’s te inventariseren en te analyseren; 
2° preventie: alle maatregelen om het zich voordoen van de risico’s t beperken of de 
gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren; 
3° preparatie: alle maatregelen te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden 
aan het reëel incident; 
4° uitvoering: alle maatregelen die genomen worden wanneer er zich daadwerkelijk een 
incident voordoet; 
5° evaluatie: alle maatregelen om de proactie, preventie, preparatie en uitvoering te 
verbeteren via lessen getrokken uit het incident. 

§3. Onverminderd de bevoegdheden van andere openbare diensten, ziet de 
hulpverleningszone toe op de toepassing van de reglementering inzake de preventie van 
brand en ontploffing. 
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Het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele 
veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de 
civiele bescherming 

Zoals hierboven reeds vermeld, bepaalt de wet van 15 mei 2007 vijf opdrachten voor de  
civiele veiligheid. Vier van deze opdrachten worden verder uitgewerkt in het Koninklijk  
Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van de civiele veiligheid  
uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele  
Bescherming.  

Dit besluit is niet van toepassing op de opdracht van ‘de dringende geneeskundige 
hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende 
geneeskundige hulpverlening’ of op de opdrachten betreffende brandpreventie.  

Dit Koninklijk Besluit wijzigt de taakverdeling tussen de hulpverleningszones (brandweer) en  
de Civiele Bescherming. Hierbij is optimaal rekening gehouden met de complementariteit van 
deze twee hulpdiensten.  

De hulpverleningszone staat in voor de basisopdrachten van de civiele veiligheid, terwijl de 
Civiele Bescherming de langdurige en gespecialiseerde interventies voor haar rekening neemt. 

De mogelijkheid wordt gelaten aan de hulpverleningszone om, door middel van een 
samenwerkingsovereenkomst, ook voor een aantal van de basisopdrachten een beroep te 
doen op een andere hulpverleningszone of op de operationele eenheden van de Civiele 
Bescherming.  

Bij de bestrijding van brand en ontploffing staat de hulpverleningszone in voor het blussen, de 
redding, de bescherming en de controle. 

Bij interventies om vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te bestrijden,  
heeft de hulpverleningszone verschillende taken, afhankelijk van de ernst van het incident.  

De meest voorkomende opdrachten betreffen verkenning, identificatie van de stoffen, 
beveiliging, basisdetectie, analyse, metingen, monsternemingen, neutralisatie en indamming. 

Op basis van het n incidenten uit het verleden werd beslist om geen gaspakkenteams in het 
leven te houden en in het voorkomend geval beroep te doen op een andere 
hulpverleningszone of dienst. 

In het kader van het redden van en bijstand verlenen aan personen in bedreigende 
omstandigheden en bescherming van hun goederen is het takenpakket ook divers,  
afhankelijk van de aard van de interventie.  

De meest voorkomende opdrachten betreffen redding, evacuatie, ontzetting, beveiliging, 
stutten, signalisatie-afbakeningen, stabilisatie, reiniging wegdek. 

Wat betreft de logistieke ondersteuning, is het de taak van de hulpverleningszone om  
dringende bijstand van ziekenwagens te verlenen, infrastructuur en signalisatieafbakening  
op te zetten bij afkondiging van een bepaalde fase of noodplan en om drinkbaar water te  
verdelen aan de bevolking in geval van tekort aan drinkbaar water. 

Tot slot bepaalt het besluit vier gespecialiseerde bovenzonale opdrachten van zowel de  
hulpverleningszones als van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (dit werd  
niet vastgelegd in de Wet van 15 mei 2007): 

1° een expert adviseur in gevaarlijke stoffen; 
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2° interventies met gespecialiseerd materiaal bij een treinongeval, brand op schepen 
of bij een ongeval betreffende infrastructuren van energiedistributieondernemingen; 
3° het opstellen van een detachement (=team) voor interventies bij rampen en 
catastrofen in het buitenland en een cel om dit detachement te coördineren; 
4° reddingshonden in het kader van de organisatie van kynologenhulpverleningsteams.  
Deze teams zijn onder andere gespecialiseerd in het opsporen van slachtoffers onder 
het puin.  

Ministeriële omzendbrief van 1 oktober 2014 betreffende de continuïteit van de opdrachten 
inzake dringende geneeskundige hulp binnen de hulpverleningszones. 

Eén van de van de vijf opdrachten van de civiele veiligheid, zoals vastgelegd in de Wet van 15 
mei 2007, werd niet verder behandeld in het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014.  

Daartoe werd de Ministeriële Omzendbrief van 1 oktober 2014 betreffende de continuïteit 
van de opdrachten inzake dringende geneeskundige hulp bij de hulpverleningszones 
opgesteld. 

In deze omzendbrief wordt bevestigd dat de opdracht betreffende dringende geneeskundige  
hulp een volwaardige wettelijke opdracht is van de civiele veiligheid en meer specifiek van  
de hulpverleningszones. 

2.2 Wetgeving inzake de preventie van brand en ontploffing 
In het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de  
brandpreventie in de hulpverleningszones wordt bepaald welke opdrachten aan de 
hulpverleningszone worden toegekend in het kader van de preventie van brand en 
ontploffing.  

Er worden vijf opdrachten omschreven die de zone moet uitvoeren betreffende 
brandpreventie: 

1° het opstellen van een actieplan aangaande de brandpreventie;  
2° het sensibiliseren; 
3° het verlenen van advies;  
4° het opstellen van een brandpreventieverslag na het uitoefenen van controle op de  
Stukken van een dossier of na het uitvoeren van inspectie ter plaatse;  
5° het meewerken aan het opstellen van voorafgaande interventieplannen. 

Dit besluit werd opgesteld naar aanleiding van de wet van 15 mei 2007 
die bepaalt dat de hulpverleningszone moet toezien op de toepassing van de reglementering 
inzake de preventie van brand en ontploffing.  

Daarnaast schrijft deze wet ook voor dat er onder andere in het kader van bestrijding van 
brand en ontploffing een volledig proces moet bestaan van proactie, preventie, preparatie, 
uitvoering en evaluatie. 
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2.3 Wettelijke opdrachten toegepast op HVZ Meetjesland 
Bij hulpverleningszone Meetjesland bestaan de dringende interventies hoofdzakelijk uit drie  
verschillende taken: de redding en bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden 
en de bescherming van hun goederen, de dringende geneeskundige hulp en de bestrijding 
van brand en explosie en hun gevolgen. 

Daarnaast is hulpverleningszone Meetjesland ook actief op het vlak van brandpreventie. 

Bestrijding van brand en explosie: 

Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 (de bestrijding 
van brand en ontploffing en hun gevolgen). 

Het bestrijden van brand en ontploffing is ongetwijfeld de meest bekende opdracht van de  
brandweer, maar bedraagt gemiddeld slechts 10 à 15 % van het totaal aantal interventies. 

Technische hulpverlening: 

Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 (de redding van 
en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun 
goederen). 

Technische hulpverlening omvat een ruim gamma aan mogelijke opdrachten die 
een dringende interventie vereisen. Enkele vaak voorkomende opdrachten zijn: het redden 
van geknelde personen na een verkeersongeval, het vrijmaken van de openbare weg na 
verkeersongeval, het redden van drenkelingen, de redding van personen of dieren op hoogte  
of diepte. 

Dringende geneeskundige hulp: 

Conform de Wet van 15 mei 2007 en de Ministeriële Omzendbrief van 01 oktober 2014 (de 
dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening). 

Zoals eerder besproken, werd in de Ministeriële Omzendbrief bevestigd dat de dringende  
geneeskundige hulp een taak is voor de civiele veiligheid en meer specifiek de  
hulpverleningszones.  

Hulpverleningszone Meetjesland garandeert dit door het uitbaten van drie 
ambulancediensten: Aalter (2 ambulances), Eeklo (2 ambulances) en Maldegem (2 
ambulances) in het dienstjaar 2017 werden 5264 ritten uitgevoerd. 

Brandpreventie: 

Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot 
vastlegging van de organisatie van de brandpreventie. 
Hulpverleningszone Meetjesland voert haar opdracht in het kader van brandpreventie ten 
gronde uit.  

Onze hulpverleningszone engageert zich in het sensibiliseren naar de burger toe uit eigen 
beweging en ook op vraag, bijv. via opendeurdagen, events, …. 

Ook worden er regelmatig infosessies georganiseerd voor geïnteresseerde groepen, zowel 
uit de profit- als de nonprofitsector. 

Daarnaast wordt er op de website van de Hulpverleningszone Meetjesland op regelmatige 
tijdstippen aan sensibilisering gedaan, bijv. belang van rookmelders. 
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Onze Hulpverleningszone wil in de toekomst nog meer de focus leggen op sensibilisering 
naar de burger toe door nog actiever informatie en tips te verspreiden die de inwoners van 
de zone kan aanzetten om prioriteit te geven aan brandveiligheid. 

Daarnaast heeft de zone de bevoegdheid om op aanvraag advies te verlenen, zonder 
controlerend op te treden, bijv. bij bouwaanvragen, milieuvergunningen, publiek 
toegankelijke inrichten, …. 

Iedere belanghebbende (bouwheer, overheid, eigenaar of uitbater) kan hiervoor aanvraag 
indienen via zijn respectievelijk burgemeester. 

Het is de taak van de hulpverleningszone om controle uit te oefenen op de genomen 
brandvoorkomingsmaatregelen om daarna een brandpreventieverslag op te stellen.  
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3 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN DE ZONE 

3.1 Samenstelling van de raad 
De zone wordt bestuurd door een raad. De raad is samengesteld uit één vertegenwoordiger 

per gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente van rechtswege. Indien hij 

verhinderd is, wordt hij vervangen met toepassing van de bepalingen die, in het algemeen 

de vervanging van de burgemeester regelen wanneer deze verhinderd is, zoals die gelden in 

het gewest waarin de betreffende zone gevestigd is. Voor het Vlaams gewest geldt dat de 

burgemeester wordt vervangen door een schepen in volgorde van rang, tenzij de 

burgemeester zelf een schepen aanduidde. 

De zonecommandant neemt deel aan de vergaderingen van de raad met raadgevende stem 

(adviserend). 

De secretaris is belast met specifieke taken zoals voorzien in art.49 van de wet van 15 mei 

2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Nominatieve samenstelling: 

 De leden van de zoneraad: 

Burgemeester Gemeente/s
tad 

Functie 

Patrick Hoste Aalter Lid 

Koen Loete Eeklo Lid 

Filip Gijssels Kaprijke Voorzitter 

Erné De Blaere Knesselare Lid 

Marleen Van den Bussche Maldegem Ondervoorzitter 

Johan Cornelis Nevele Lid 

Franki Van de Moere Sint-Laureins Lid 

Kim Martens Waarschoot Lid 

Tony Vermeire Zomergem Lid 

 De Zonecommandant (Wnd): Kpt. Patrick Goossens 

 De Zonesecretaris: Nele Claes 

3.2 Samenstelling van het college 
Het college is proportioneel samengesteld uit leden die door de raad onder zijn leden 

werden gekozen.  

De zonecommandant neemt deel aan de vergaderingen van het college met raadgevende 

stem (adviserend). 

De secretaris is belast met specifieke taken zoals voorzien in art.49 van de wet van 15 mei 

2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 Nominatieve samenstelling: Samenstelling is identiek aan deze van de Zoneraad. 
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3.3 Leiding van de zone 
Naast het Zonecollege en de Zoneraad is er een dagelijkse leiding voorzien die berust bij de 

Zonecommandant. 

De zonecommandant stuurt zowel het administratief of het operationeel personeel aan. 

Het managementteam is samengesteld uit: 

1) De voorzitter (Dhr. F. Gijssels). 

2) De zonecommandant wnd. (Kpt. P. Goossens). 

3) De beroepspostoversten (Kpt. I. Dehaene, Lt. M. Dauwe, Kpt. P. Wallaert). 

4) De financieel bijzonder rekenplichtige (Mevr. I. Dombret). 

5) De zonesecretaris (Mevr. N. Claes). 

3.4 Samenstelling van de technische commissie, het directieteam en de verdeling van 

de minimale administratieve en operationele functies 

3.4.1 Technische commissie 

Functie Post Titularis 

Voorzitter Kaprijke Kpt. P. Goossens 

Secretaris Zone Mevr. N. Claes 

Lid Aalter Kpt. I. Dehaene 

Lid Eeklo Kpt. P. Wallaert 

Lid Kaprijke Kpt. P. Goossens 

Lid Maldegem Lt. M. Dauwe 

Lid Nevele Lt. T. Van 
Bruwaene 

Lid Waarschoot Kpt. F. De Coninck 

Lid Zomergem Adj. R. Claeys 

Lid Zone Maj. M. Verkest 

3.4.2 Directieteam/beleidsondersteuning 

Domein Post Titularis 

Personeel, operaties en 
VTO 

Maldegem Lt. M. Dauwe/(Maj. M. Verkest tot 
01/12/’18) 

Logistiek, alarmering Eeklo Kpt. P. Wallaert 

DGH, noodplanning Aalter Kpt. I. Dehaene 

Preventie Zone Kpt. J. Van Besien 

 

  



 

14 

3.4.3 Verdeling van de minimale administratieve en operationele functies 

De verdeling is conform het KB van 25/04/’14 betreffende de minimale administratieve en 

operationele functies die een hulpverleningszone moet oprichten. 

Functie Verantwoordelijke(n) 

Public relations en communicatie Mevr. N. Claes 

Juridische ondersteuning Extern 

ICT, informatica Dhr. D. Matthys 

Financiën Mevr. I. Dombret/Mevr. J. Vermeulen 

Human resources Mevr. L. Van Steenberge/Lt. M. Dauwe 

Welzijn op het werk Kpt. J. Van Besien 

Materieel (rollend en niet rollend) Kpt. P. Wallaert 

Eerste interventie-uitrusting en 
werkkledij 

Kpt. P. Wallaert 

Gespecialiseerd team (duikers) Adj. J. Van Damme 

Beheer van de operaties Lt. M. Dauwe/(Maj. M. Verkest tot 
01/12/’18) 

Behandeling van de alarmering Kpt. P. Wallaert 

Operationele communicatie Kpt. P. Wallaert 

Preventie en proactie Kpt. J. Van Besien 

Opleiding van het personeel Lt. M. Dauwe/(Maj. M. Verkest tot 
01/12/’18) 

Noodplanning Kpt. I. Dehaene 

Dringende geneeskundige hulp Kpt. I. Dehaene 
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3.5 Organogram van de zone 
 

 

  

Zoneraad 

Zonecollege/Zonevoorzitter 

 
Fin. Bijz. rekenplichtige 

Zonecommandant 

Preventieadviseur niv. 2 

Technische Commissie 

Managementteam 

Directieteam Posten 

DGH 

Log. medewerker 

Zonesecretaris 

Consul. pers./fin. 

Fin. consul./boekh. 

Hulpboekhouder 

ICT-informatica 

Adm. preventie 

Personeel, operaties en VTO 

Logistiek en alarmering 

DGH en noodplanning Aalter 

Eeklo 

Kaprijke 

Maldegem 

Nevele 

Waarschoot 

Zomergem 

Aalter 

Eeklo 

Maldegem 

Preventie 

Dispatching 

Dispatcher x4 

Operationeel personeel 

Administratief personeel 

Legende : 
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DEEL 2 : GEOGRAFISCHE EN DEMOGRAFISCHE ELEMENTEN VAN DE ZONE 

Code 
NIS 

Gemeente Locatie van de 
infrastructuur 

Bevolking Oppervlakte 
(km²) 

Bevolkingsdichth. 
(n/km²) 

44001 Aalter Post+garage 20544 81,92 251 

43005 Eeklo Post+logistiek 
centr. 
/admin.centr. 

20864 30,05 685 

43007 Kaprijke Post 6421 33,7 191 

44029 Knesselare - 8231 37,27 221 

43010 Maldegem Post 23681 94,64 250 

44049 Nevele Post 12177 51,89 235 

43014 Sint-Laureins - 6681 74,5 90 

44072 Waarschoot Post 7963 21,91 364 

44080 Zomergem Post 8457 37,78 224 

Totaal n inwoners: 115019 

Totale oppervlakte (km²): 463,66 

Gemiddelde bevolkingsdichtheid (n/km²): 279 
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Kaart van de bevolkingsdichtheid:  
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Inplanting kazernes en administratief centrum  

Admin. 
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DEEL 3 : TERRITORIALE ORGANISATIE EN OPERATIONELE INZET 

1 DE POSTEN VAN DE ZONE EN DE SNELSTE ADEQUATE HULP –  

ADEQUATE MIDDELEN 

1.1 Opdrachten van de posten
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1.1.1 Algemene opdrachten (operationele opdrachten en ondersteuningsopdrachten uitgevoerd door alle posten van de zone) cfr. KB 10/06/’14 betreffende de 

opdrachten en taken van de civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming 
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24 
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In onze hulpverleningszone is er 1 gespecialiseerd opdracht voorzien, nl. duikteam. 

Deze opdracht wordt zonaal uitgevoerd waarbij telkens een inzet vereist alle duikers en begeleiders worden opgeroepen. 

De andere gespecialiseerde opdrachten werden niet weerhouden op basis van het n interventies van de voorbij jaren. 

Dit advies werd door de TC commissie geadviseerd naar het ZC. 

Die opdrachten zullen cfr. het KB uitgevoerd worden in samenwerking met een andere hulpverleningszone(s) en/of de operationele eenheden van 

de civiele bescherming. 

Er zijn echter nog geen formele samenwerkingsovereenkomsten gesloten met ander hulpverleningszones. 

Onze hulpverleningszone staat garant voor het uitvoeren van de basisopdrachten. Die opdrachten worden door één of meerdere posten 

uitgevoerd. 

De zonale dispatching zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt wordt van het netwerk van posten, dit zowel voor de inzet van manschappen als van 

middelen. 

Er wordt wel rekening gehouden met de afstanden van de post(en) tot aan de plaats van het incident. 

De hogere kaders draaien, zoals de andere kaders, mee op basis van beschikbaarheid. 

Er is wel een wachtsysteem voor de beroepsofficieren voorzien zodat er voor gans onze hulpverleningszone steeds min. 1 officier beschikbaar is. 
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1.1.2 Bijzondere opdrachten  

1.1.2.1 Algemene nood- en interventieplan 

Stad/gemeente ANIP (ja/nee) 

Aalter Ja 

Eeklo Ja 

Kaprijke Ja 

Knesselare Ja 

Maldegem Ja 

Nevele Ja 

Sint-Laureins Ja 

Waarschoot Ja 

Zomergem aj 

 

1.1.2.2 Bijzonder nood- en interventieplan 

1.1.2.2.1 Aalter 

 Ursel Avia 

 Veilige Have 

 Sportpark Aalter (Zwembad, sporthallen …) 

 Rally van Tielt 

1.1.2.2.2 Eeklo 

 Balloonmeeting 

 Kaaifeesten 

 Bricocross 

1.1.2.2.3 Kaprijke 

 Nihil 

1.1.2.2.4 Knesselare 

 Ursel Avia 

1.1.2.2.5 Maldegem 

 Carnaval 

 Bricocross (Parkcross) 

 WK op groot scherm (markt) 

 Genieten van (laatste zondag in augustus) 

 Braderie 

1.1.2.2.6 Nevele 

 Nihil 

1.1.2.2.7 Sint-Laureins 

 Nihil 

1.1.2.2.8 Waarschoot 

 Nihil 

1.1.2.2.9 Zomergem 

 Nihil 
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1.1.2.3 Voorafgaandelijke interventieplannen 

1.1.2.3.1 Post Aalter 

 Nihil 

1.1.2.3.2 Post Eeklo 

 Provinciaal Technisch Instituut 

 AZ Alma 

 College OLV Ten Doorn 

 CC De Herbakker 

 Provinciaal domein Het Leen 

 Delhaize Brugsesteenweg 

 PSBLO De Zonnewijzer 

1.1.2.3.3 Post Kaprijke 

 Nihil 

1.1.2.3.4 Post Maldegem 

 De Pastorij Adegem 

 Assistentiewoningen de Pastorij Kleit 

 WZC Warmhof + assistentiewoningen Merlaen 

 De Vierklaver, Lenen, Adegem 

 Matrassen Van Landschoot 

 Meyland, Adegem 

 RWZI Maldegem, Krielstraat 

 Roxell, Industrielaan 

1.1.2.3.5 Post Nevele 

 Nihil 

1.1.2.3.6 Post Waarschoot 

 Nihil 

1.1.2.3.7 Post Zomergem 

 Nihil 

1.2 Hiërarchische verantwoordelijke van de posten 

Post Postoverste 

Aalter Kpt. I. Dehaene 

Eeklo Kpt. P. Wallaert 

Kaprijke Kpt. P. Goossens 

Maldegem Lt. M. Dauwe 

Nevele Lt. T. Van Bruwaene 

Waarschoot Kpt. F. De Coninck 

Zomergem Adj. R. Claeys 
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1.3 Interventievoertuigen van de posten in tabelvorm 

Post Merk 
Roepnaa
m Soort voertuig 

Aalter RENAULT MASTER       A61 Signalisatiewagen 

Aalter MAN TGA              A22 Tankwagen 

Aalter MERCEDES ATEGO       A11 Halfzware autopomp 

Aalter RENAULT              A12 Halfzware autopomp 

Aalter IVECO STRALIS        A21 Tankwagen 

Aalter CODER                A22 Tankwagen 

Aalter VOLVO FL E5          A31 Ladderwagen 

Aalter MERCEDES             A42 Snelle reddingswagen 

Aalter RENAULT              A41 Materiaalwagen 

Aalter FORD TRANSIT         A43 Karweiwagen 

Aalter VOLVO XC90DC         A51 Commandowagen 

Aalter RW                   A71 Aanhangwagen 

Aalter MERCEDES SPRINTER    A02 Ziekenwagen 

Aalter MERCEDES SPRINTER    A01 Ziekenwagen 

Aalter PEUGEOT PARTNER A44 Polyvalent dienstvoertuig 

Eeklo MERCEDES  SPRINTER   E42 Snelle reddingswagen 

Eeklo ATLAS COPCO          E71 Electrogeengroep 

Eeklo VOLVO FMFK           E31 Elevator 

Eeklo VOLVO V70            E51 Commandowagen 

Eeklo RENAULT E21 Tankwagen 

Eeklo MERCEDES             E11 Halfzware autopomp 

Eeklo MERCEDES             E12 Halfzware autopomp 

Eeklo MAN                  E41 Materiaalwagen 

Eeklo MERCEDES SPRINTER   E01 Ziekenwagen 

Eeklo MERCEDES SPRINTER E02 Ziekenwagen 

Eeklo PEUGEOT PARTNER E43 Polyvalent dienstvoertuig 

Eeklo PEUGEOT BOXER E44 Karweiwagen 

Eeklo CITROEN       E81 Duikwagen 

Kaprijke RENAULT MASTER       K61 Signalisatiewagen 

Kaprijke MERCEDES ATEGO       K11 Halfzware autopomp 

Kaprijke RENAULT K21 Tankwagen 

Kaprijke MERCEDES             K41 Snelle reddingswagen 

Kaprijke TOYOTA LANDCRUISER   K51 Commandowagen 

Kaprijke FIAT DUCATO          K42 Karweiwagen 

Maldegem RENAULT              M21 Tankwagen 

Maldegem RENAULT              M12 Halfzware autopomp 

Maldegem MERCEDES ATEGO       M11 Halfzware autopomp 

Maldegem VOLVO  FL E5         M31 Ladderwagen 

Maldegem MERCEDES             M41 Materiaalwagen 

Maldegem VOLKSWAGEN           M43 Karweiwagen 

Maldegem RENAULT MASTER       M61 Signalisatiewagen 

Maldegem VOLKSWAGEN           M81 Duikwagen 

Maldegem LIEKENS              M71 Aanhangwagen 
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Maldegem MERCEDES             M02 Ziekenwagen 

Maldegem ANCAR                M72 Aanhangwagen 

Maldegem VOLKSWAGEN TRANSPORTER M51 CP-OPS 

Maldegem MERCEDES SPRINTER    M01 Ziekenwagen 

Maldegem PEUGEOT PARTNER M44 Polyvalent dienstvoertuig 

Nevele RENAULT MASTER       N61 Signalisatiewagen 

Nevele CITROEN JUMPER       N81 Duikwagen 

Nevele MERCEDES             N11 
Snelle reddingswagen (halfzware 
autopomp) 

Nevele MERCEDES             N41 Karweiwagen 

Nevele RENAULT N21 Tankwagen 

Nevele MERCEDES             N12 Halfzware autopomp 

Nevele FORD TRANSIT         N62 CP-OPS 

Waarschoot AANHANG 02           W72 Aanhangwagen 

Waarschoot MAN 14LC             W11 Halfzware autopomp 

Waarschoot IVECO  MAGIRUS       W31 Ladderwagen 

Waarschoot MERCEDES             W42 Karweiwagen 

Waarschoot MERCEDES  ATEGO      W41 Materiaalwagen 

Waarschoot VOLVO V70            W51 Commandowagen 

Waarschoot WEYMAR               W71 Aanhangwagen 

Waarschoot RW RWP2000           W73 Aanhangwagen 

Zomergem IVECO                Z43 Karweiwagen 

Zomergem MERCEDES             Z11 Halfzware autopomp 

Zomergem VOLKSWAGEN TRANSPORT Z42 Dienstwagen 

Zomergem RENAULT Z21 Tankwagen 

Zomergem RENAULT Z31 Ladderwagen 

Zomergem MERCEDES Z41 Materiaalwagen 

Zomergem PEUGEOT PARTNER Z 44 
Commmandowagen - Polyvalent 
dienstvoertuig 
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1.4 De minimale personeelsbezetting van wacht in de kazerne of oproepbaar per post 

in tabelvorm (situatie 06/2018) 

Het personeelsplan van de zone Meetjesland werd laatst goedgekeurd door de zoneraad van 
28 juni 2017. 
 
Het K.B. van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste 
adequate hulp en van de adequate middelen bepaalt de minimale voorwaarden waaraan de 
snelste adequate hulp moet voldoen. 
 
Artikel 12 van dit K.B. bepaalt: “Onverminderd artikel 14, beschikken de prezones en de zones 
over een overgangsperiode tot en met 31 december 2017 om te voldoen aan de bepalingen 
van dit besluit.” 
 
Hieruit volgt dat de zone tegen uiterlijk 1/01/2018 aan de bepalingen van het besluit moet 
voldoen. 
 
Er werd een onderzoek gevoerd naar de beschikbaarheden in de verschillende posten van de 
hulpverleningszone Meetjesland. Op basis van dit onderzoek, dient het personeelsplan van 
de hulpverleningszone Meetjesland aangepast te worden. 
 
Hulpverleningszone Meetjesland gelooft in een goede hulpverlening door de lokale 

vrijwilliger, die naast zijn volwaardige opleiding in het kader van de hulpverlening, heel wat 

expertise meebrengt uit zijn hoofdberoep.  Het aantrekken, laten ontplooien en 

gemotiveerd houden van competente vrijwilligers is en blijft een hoofddoelstelling van de 

organisatie. 

Om te kunnen voldoen aan het KB van 10 november 2012 (vaststelling van de minimale 

voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen) dient onze zone: 

1. Blijvend werk te maken van het aansporen van de brandweermannen en  -vrouwen 

om zich maximaal beschikbaar te stellen.  Hiertoe is motivatie en lokale 

betrokkenheid cruciaal. 

2. Initiatieven te ontwikkelen om nieuwe kandidaten warm te maken voor de job van 

brandweerman (-vrouw) vrijwilliger binnen onze zone. Bv. door met een job stand 

aanwezig te zijn op grote manifestaties in het Meetjesland. 

3. Gedeeltelijk en geleidelijk, volgens noodwendigheid, een beperkt aantal 

medewerkers te professionaliseren op basis van een jaarlijkse analyse van de 

beschikbaarheden van de vrijwilligers. Op deze manier willen we ook tijdens de 

moeilijke dag uren, wanneer minder vrijwilligers beschikbaar zijn, een hoogwaardige 

service, tegen een verantwoorde kost, bieden aan de bevolking van het Meetjesland.  

 

Op basis van een eerste analyse van de beschikbaarheden zullen er twee beroeps 

brandweermannen voorzien worden in de posten Aalter en Eeklo. 

De posten Maldegem en Zomergem voldoen momenteel steeds met hun vrijwilligers aan de 

minimale bezetting van 6 personen waarvan 1 onderofficier.  
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Bij een eventuele onderbezetting van de posten Kaprijke, Nevele en Waarschoot kan één van 

de bovenvermelde posten instaan voor een gegarandeerde uitruk volgens het KB en dit nog 

binnen aanvaardbare aanrijtijden. 

Hulpverleningszone Meetjesland heeft de cultuur om het beroepspersoneel net zoals de 

vrijwilligers te laten meedraaien op basis van de beschikbaarheidsmodule van het 

oproepsysteem.  Op deze manier houden we de motivatie bij de vrijwilligers hoog gezien ze 

overdag gelijke kans hebben op interventies als het beroepspersoneel.  Wanneer het 

beroepspersoneel niet op interventie is, voeren ze administratieve- en onderhoudstaken uit 

in het kader van de zonale taakverdeling.   

Daarbij verkiest het management van hulpverleningszone Meetjesland om lokale mensen te 

professionaliseren omdat die meer voeling en kennis hebben van het terrein en de 

bevolking.  Wat de samenwerking met de vrijwilligers ook bevorderd.  Lokale 

geprofessionaliseerde krachten kunnen zich  buiten de diensturen beschikbaar stellen via de 

opt-out regeling.  Zone centrum geeft een andere invulling aan de inschakeling van 

beroepspersoneel. 

Het managementteam maakt hierbij de opmerking dat in post Maldegem de twee 

beroepsbrandweermannen, op basis van de huidige analyse van de beschikbaarheden, niet 

noodzakelijk zijn.  Er is voldoende vrijwillig personeel beschikbaar.  

Er zal in onze zone nog intensiever dienen samengewerkt te worden tussen de verschillende 

posten en zal er bij interventies mogelijks voertuigen en manschappen van verschillende 

posten dienen ingezet te worden.  Hiertoe is de vernieuwing van het oproepsysteem 

voorzien.  

In het kader van de specialisatie dringende geneeskundige hulpverlening verplicht de 

hulpverleningszone Meetjesland haar personeel niet om te kiezen tussen ambulancewerking 

of brandweerwerking.  Zo lang aan alle regelgeving rond bijscholingen voldaan is, blijft dit 

een keuze van de individuele vrijwilliger.  Medewerkers die gemotiveerd zijn om beide 

functies uit te oefenen, kunnen zich verder ontplooien. 

Voor het garanderen van bepaalde specialisaties, met zeer lage frequentie op ons 

grondgebied, voorziet de wetgever dat er afspraken kunnen gemaakt worden met andere 

zones en/of de Civiele Bescherming. Binnen de provincie Oost-Vlaanderen zijn hierover de 

eerste gesprekken opgestart.  

Conclusie: 
Hulpverleningszone kan, met de inzet van de vrijwilligers en de geleidelijk 
professionalisering waar nodig, voldoen aan de verwachtingen van het KB van 10 
november 2012 (vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp 
en van de adequate middelen). Er zal blijvend moeten ingezet worden op het aantrekken 
van vrijwilligers met nieuwe initiatieven. Via de jaarlijkse analyse van de 
beschikbaarheden van de vrijwilligers kan ingespeeld worden op de nood aan 
beroepsbrandweerpersoneel volgens de noodwendigheden. 
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1.4.1 Overzicht operationele beroeps 

Legende:  

Hoger kader Midden kader Basiskader 

 

Aantal  Graad Post 
Kazerne/ 
dag 

Oproepbaar/ 
dag 

Kazerne/ 
nacht 

Oproepbaar/ 
nacht 

1 Majoor Aalter 0 0 0 1 

2 Kapitein Aalter 1 1 0 2 

1 Sergeant Aalter 1 1 0 1 

1 Kapitein Eeklo 1 1 0 1 

1 Sergeant Eeklo 1 1 0 1 

1 Luitenant Maldegem 1 1 0 1 

1 Sergeant Maldegem 1 1 0 1 

1.4.2 Overzicht operationele vrijwilligers 

Legende: 

Hoger kader Midden kader Basiskader DGH 

 

Aantal  Graad Post 
Kazerne/ 
dag 

Oproepbaar/ 
dag 

Kazerne/ 
nacht 

Oproepbaar/ 
nacht 

1 Luitenant Aalter 0 1 0 1 

2 Adjudant Aalter 0 2 0 2 

6 Sergeant Aalter 0 6 0 6 

4 Korporaal Aalter 0 4 0 4 

38 Brandweerman Aalter 0 38 0 38 

10 Ambulancier Aalter 2 (*) 5 0 5 

3 Luitenant Eeklo 0 3 0 3 

2 Adjudant Eeklo 0 2 0 2 

1 Sgt. Majoor Eeklo 0 1 0 1 

5 Sergeant Eeklo 0 5 0 5 

4 Korporaal Eeklo 0 4 0 4 

34 Brandweerman Eeklo 0 34 0 34 

2 Coörd. Amb. Eeklo 2 (*) 2 0 2 

7 Ambulancier Eeklo 2 (*) 7 0 7 

2 Kapitein Kaprijke 0 2 0 2 

1 Sgt. Majoor Kaprijke 0 1 0 1 

3 Sergeant Kaprijke 0 3 0 3 

4 Korporaal Kaprijke 0 4 0 4 

15 Brandweerman Kaprijke 0 15 0 15 

2 Kapitein Maldegem 0 2 0 2 

2 Adjudant Maldegem 0 2 0 2 

1 Sgt. Majoor Maldegem 0 1 0 1 
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1 1° Sergeant Maldegem 0 1 0 1 

3 Sergeant Maldegem 0 3 0 3 

8 Korporaal Maldegem 0 8 0 8 

37 Brandweerman Maldegem 0 37 0 37 

9 Ambulancier Maldegem 2 (*) 9 0 9 

1 Kapitein Nevele 0 1 0 1 

1 Luitenant Nevele 0 1 0 1 

2 Adjudant Nevele 0 2 0 2 

1 Sgt. Majoor Nevele 0 1 0 1 

1 1° Sergeant Nevele 0 1 0 1 

2 Sergeant Nevele 0 2 0 2 

4 Korporaal Nevele 0 4 0 4 

23 Brandweerman Nevele 0 23 0 23 

3 Kapitein Waarschoot 0 3 0 3 

1 Adjudant Waarschoot 0 1 0 1 

5 Sergeant Waarschoot 0 5 0 5 

1 Korporaal Waarschoot 0 1 0 1 

26 Brandweerman Waarschoot 0 26 0 26 

2 Adjudant Zomergem 0 2 0 2 

1 Sgt. Majoor Zomergem 0 1 0 1 

1 1° Sergeant Zomergem 0 1 0 1 

3 Sergeant Zomergem 0 3 0 3 

4 Korporaal Zomergem 0 4 0 4 

19 Brandweerman Zomergem 0 19 0 19 

(*) Tijdens de kantooruren op de weekdagen zijn er steeds 2 ambulanciers van permanentie 

in de kazerne om een onmiddellijke uitruk te verzekeren. 

Die ambulanciers kunnen uit de pool van de coördinator ambulanciers, ambulanciers of 

brandweerman/ambulanciers komen. 

1.5 Inzet van de middelen 
Inzet van middelen staat beschreven in de zonale uitrukprocedure. 

De middelen in die procedure voldoen volledig aan het KB van 10/11/’12 tot vaststelling van 
de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 

Voor sommige interventietypes worden er, op basis van ervaring, meer middelen ingezet dan 
minimaal vereist. 

De zonale uitrukprocedure om vanuit iedere post bij hetzelfde type interventie met dezelfde 
middelen uit te rukken is reeds ontworpen tijdens de pré-zone en wordt nog steeds 
geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Uiteraard wordt er rekening gehouden met het 
voornoemde KB. 

In de zone Meetjesland wordt er onafhankelijk van de gemeentegrenzen enkel het snelste 
korps opgeroepen.  

De dispatching zie er wel op toe dat er indien noodzakelijk complementair uitgerukt wordt om 
te voldoen aan de zonale uitrukprocedure. Dit is vooral noodzakelijk tijdens de daguren waar 
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de beschikbaarheid van de vrijwilligers statistisch lager ligt dan ’s nachts. Dit zowel tijdens de 
week als in het weekend. 

Momenteel zit de procedure geprogrammeerd in iedere lokale oproepcomputer.  

Deze procedure zal eveneens als basis dienen om te implementeren in het zonaal systeem, 
rekening houdend dat gezien de netwerking hier mogelijks aanpassingen zullen dienen 
doorgevoerd te worden.  

Bij samenwerking tussen de verschillende posten is een communicatieschema opgesteld 
waarbij de posten onderling in contact kunnen treden via de dispatchinggespreksgroep.  

Daarbij zal de bevelvoerder van de post dat in versterking komt steeds naar de gespreksgroep 
gaan van de snelste post. 

Overzicht van de beschikbare gespreksgroepen per post: 

Post Interventie 1 Interventie 2 Interventie 3 ….. n 

Aalter FZ2 OVL 1 FZ2 OVL 8 FZ2 OVL 15 …. 19 

Eeklo FZ2 OVL 2 FZ2 OVL 9 FZ2 OVL 20 …. 24 

Kaprijke FZ2 OVL 3 FZ2 OVL 10 FZ2 OVL 25 …. 29 

Maldegem FZ2 OVL 4 FZ2 OVL 11 FZ2 OVL 30 …. 34 

Nevele FZ2 OVL 5 FZ2 OVL 12 FZ2 OVL 35 …. 39 

Waarschoot FZ2 OVL 6 FZ2 OVL 13 FZ2 OVL 40 …. 44 

Zomergem FZ2 OVL 7 FZ2 OVL 14 FZ2 OVL 45 …. 49 

Overzicht van de specifieke gespreksgroepen: 

Grootwatertransport FZ2 OVL WTR 

Gaspakkeninzet (niet 
relevant) 

FZ2 OVL GASP 

Meetplan (niet relevant) FZ2 OVL MEAS 

Duikinzet FZ2 OVL DIVE 

Intern blijft men communiceren via de eigen gespreksgroep(en). 

De communicatie naar de dispatching en de voertuigen gebeurt over FZ2 OVL D.
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1.5.1 Overzicht van de zonale uitrukprocedure 

Deze procedure beschrijft de standaard te alarmeren middelen per gebeurtenistype binnen de hulpverleningszone Meetjesland. 

Als blijkt dat deze middelen onvoldoende zijn zal de interventieleider gepast opschalen. 

Indien een middel niet voorhanden is in de snelste post dan zal deze gealarmeerd worden van uit een andere post binnen de hulpverleningszone 

tenzij de interventieleider specifiek vraagt hiervan af te wijken. 

Afkortingen: 

CW-V (1) Commandowagen met een hoger kader 

CW-F (1) Commandowagen met een hoger kader, facultatief.  De officier wordt in kennis gesteld.  Hij weegt af op basis van de 
informatie of zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Bij (multidisciplinaire) coördinatie of bijzonder risico (E- of N-wegen) is een 
officier verplicht. Indien geen officier beschikbaar in de snelste post, zal de opgeroepen onderofficier ter plaatse evalueren of 
de aanwezigheid van een officier noodzakelijk is. 

MAP (6) Multifunctionele autopomp met chauffeur, vier persluchtdragers en een middenkader.  Indien de post nog niet over een 
multifunctionele autopomp beschikt kan het personeel verdeeld worden over een autopomp en een snelle hulpwagen. 

MAP (4) Multifunctionele autopomp met chauffeur, twee basiskader en een middenkader.  De MAP (4) kan vervangen worden door 
een materiaalwagen met dezelfde bemanning. 

LW (3) Hoogtewerker of ladderwagen met twee bedienaars en een onderofficier 

TW (3) Tankwagen met chauffeur, middenkader en een basiskader 

TW (2) Tankwagen met chauffeur en middenkader 

KW-F (1) Karweiwagen facultatief.  Een reserve persoon is opgenomen in de alarmering.  Deze kan stand-by blijven in de post of 
nakomen met een karweiwagen.  De interventieleider beslist uit deze opties. 

KW (2) Karweiwagen met twee basiskader 

SW-F (2) Signalisatiewagen met middenkader en een basiskader.  De signalisatiewagen zit niet standaard mee geprogrammeerd en zal 
extra gealarmeerd worden door de zonale dispatching bij interventies op de risicowegen uit bijlage 1.  Indien nodig voor het 
veilig uitvoeren van een interventie kan de interventieleider beslissen een signalisatiewagen op te roepen. 

SW (2) Signalisatiewagen met een middenkader en een basiskader 
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Opmerkingen: 

Een hoger kader kan een middenkader vervangen.  Het hoger kader zit niet in de ploegen geprogrammeerd en zal dus pas een middenkader 

vervangen als er binnen de post geen middenkader beschikbaar staat. 

Een middenkader kan een basiskader vervangen. 

Een basiskader kan op een voertuig een middenkader vervangen behalve bij de multifunctionele autopomp. 

In het geval er een dodelijk slachtoffer te betreuren valt dient steeds een officier ingelicht te worden. 
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XML-code Alarm titel Alarm omschrijving Verplicht Facultatief 

10000xx BR BRAND ALGEMEEN – ALGEMEEN Gebouw zonder voorafgaand interventieplan CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

10100xx BR AUTOMATISCH BRANDALARM – 

ALGEMEEN 

Melding branddetectie CW-V (1) MAP (6)  KW-F (1) 

10101xx BR AUTOMATISCH BRANDALARM - WEINIG OF 

GEEN BEWONING 

Melding branddetectie CW-V (1) MAP (6)  KW-F (1) 

10102xx BR AUTOMATISCH BRANDALARM - VEEL OF 

MINDER MOBIELE BEWONING 

Melding branddetectie CW-V (1) MAP (6)  KW-F (1) 

10200xx BR BRAND BUITEN – ALGEMEEN --- Brand --- CW-V (1) MAP (6) TW(3)  

10201xx BR BRAND BUITEN - VUILBAK, BLOEMBAK, 

CONTAINER, TUINHUIS 

Container, vuilnisbak CW-V (1) MAP (6) TW(3)  

10202xx BR BRAND BUITEN - CHALET, CARAVAN Container, vuilnisbak CW-V (1) MAP (6) TW(3)  

10300xx BR BRAND GEBOUW – ALGEMEEN Gebouw zonder voorafgaand interventieplan CW-V (1) MAP (6) LW(3) 

TW(3) MAP (6)  

 

10301xx BR BRAND GEBOUW - MAX R + 2 Gebouw zonder voorafgaand interventieplan CW-V (1) MAP (6) LW (3) 

TW(3) MAP (6) 

 

10302xx BR BRAND GEBOUW - > R + 2 Gebouw zonder voorafgaand interventieplan CW-V (1) MAP (6) LW(3) 

TW(3) MAP (6) 

 

10303xx BR BRAND GEBOUW - HS-CABINE OF –

INSTALLATIE 

Hoogspanningskabel of –installatie CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

10400xx BR BRAND BESLOTEN PLAATS – ALGEMEEN Tunnel, ondergrondse parking, metrostation CW-V (1) MAP (6) LW(3) 

TW(3) MAP (6) 

 



 
40 

10401xx BR BRAND BESLOTEN PLAATS - TUNNEL, 

ONDERGRONDSE PARKING, METRO 

Tunnel, ondergrondse parking, metrostation CW-V (1) MAP (6) LW(3) 

TW(3) MAP (6) 

 

10500xx BR BRAND GEUR/ROOK – ALGEMEEN Brandgeur CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

10501xx BR BRAND GEUR/ROOK - 

ROOKONTWIKKELING 

Controle rookontwikkeling CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

10502xx BR BRAND GEUR/ROOK - GEUR, VERDACHTE 

ROOK, BLUSSINGCONTROLE 

Controle van goede blussing CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

10600xx BR BRAND GRAS/BOS/HEIDE - ALGEMEEN Berm, gras, talud CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

10601xx BR BRAND GRAS/BOS/HEIDE - GRAS, BERM Berm, gras, talud CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

10602xx BR BRAND GRAS/BOS/HEIDE - BOS 

(UITGESTREKTE BRAND) 

Bos en heide (uitgestrekte brand) CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

10603xx BR BRAND GRAS/BOS/HEIDE - TURF, 

VUILNISBELT 

Bos en heide (uitgestrekte brand) CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

10700xx BR BRAND INDUSTRIE – ALGEMEEN Industrie CW-V (1) MAP (6) TW (3) LW 

(3) MAP (6) 

 

10800xx BR BRAND GEBOUW SCHOUW - ALGEMEEN Schoorsteenbrand CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

10900xx BR BRAND VOERTUIG – ALGEMEEN Auto, landbouwvoertuig CW-V (1) MAP (6) TW (3) SW-F (2) 

10901xx BR BRAND VOERTUIG - AUTO, MOTO Auto, landbouwvoertuig CW-V (1) MAP (6) TW (3) SW-F (2) 

10902xx BR BRAND VOERTUIG - VRACHTWAGEN Vrachtwagen CW-V (1) MAP (6) TW (3) SW-F (2) 

10903xx BR BRAND VOERTUIG – BUS Bus, trein, tram CW-V (1) MAP (6) TW (3) SW-F (2) 

10904xx BR BRAND VOERTUIG - TRACTOR, WERKTUIG Auto, landbouwvoertuig CW-V (1) MAP (6) TW (3) SW-F (2) 
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10905xx BR BRAND VOERTUIG – VAARTUIG --- Brand --- CW-V (1) MAP (6) TW (3) 

LW(3) 

 

10906xx BR BRAND VOERTUIG - TREIN, TRAM Bus, trein, tram CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

10907xx BR BRAND VOERTUIG - ADR VRACHTWAGEN Vrachtwagen CW-V (1) MAP (6) TW (3) SW-F (2) 

10908xx BR BRAND VOERTUIG – VLIEGTUIG Luchtvaartuig CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

11000xx BR BRAND VAARTUIG --- Brand --- CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

11100xx BR BRAND TREIN Bus, trein, tram CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

11200xx BR BRAND VLIEGTUIG Luchtvaartuig CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

     

20000xx GS ALGEMEEN – ALGEMEEN --- Hinder en vervuiling --- CW-V (1)  

20100xx GS LPG/AARDGAS – ALGEMEEN Aardgas- of LPG-geur CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

20200xx GS EXPLOSIE RISICO – ALGEMEEN Explosiegevaar CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

20300xx GS EXPLOSIE – ALGEMEEN Explosie CW-V (1) MAP (6) LW (3) 

TW(3) MAP (6) 

 

20400xx GS CO-METING – ALGEMEEN CO-vergiftiging - Geurhinder CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

20500xx GS GEURHINDER – ALGEMEEN Geurhinder CW-V (1)  

20600xx GS MILIEUVERVUILING - ALGEMEEN Verkenning in het kader van milieuvervuiling 

of -hinder 

CW-V (1)  
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20601xx GS MILIEUVERVUILING - VERKENNING Verkenning in het kader van milieuvervuiling 

of -hinder 

CW-V (1)  

20602xx GS MILIEUVERVUILING - BEHANDELING Bestrijding CW-V (1)  

20700xx GS IGS CHEMISCH – ALGEMEEN Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

20800xx GS IGS RADIOACTIEF – ALGEMEEN Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

20900xx GS IGS BIOLOGISCH – ALGEMEEN Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

21000xx GS MEETPLANPLOEG --- Hinder en vervuiling --- CW-V (1)  

     

30000xx TI ALGEMEEN – ALGEMEEN --- Technische interventies --- CW-V (1)  

30100xx TI BEVRIJDING BEKNELD - ALGEMEEN --- Technische interventies --- CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30101xx TI BEVRIJDING OPGESLOTEN - PERSOON 

OPGESLOTEN IN LIFT 

Persoon opgesloten in lift CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30102xx TI BEVRIJDING OPGESLOTEN - DEUR OPENEN Openen deur MAP (4)  

30103xx TI BEVRIJDING BEKLEMD - PERSOON 

GEKLEMD IN EEN MACHINE 

Persoon bekneld in machine CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30104xx TI REDDING HOOGTE/DIEPTE - REDDING OP 

HOOGTE 

Redding op hoogte CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

30105xx TI REDDING HOOGTE/DIEPTE - PERSOON 

ONDER BROKSTUKKEN 

Persoon onder brokstukken CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 
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30106xx TI REDDING HOOGTE/DIEPTE - REDDING IN 

ONDERGRONDSE RUIMTES 

Redding in ondergrondse ruimtes CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30200xx TI BEVRIJDING VOERTUIG - ALGEMEEN Verkeersongeval CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

SW-F (2) 

30201xx TI BEVRIJDING VOERTUIG - 

VERKEERSONGEVAL (PERSONENWAGEN) 

Verkeersongeval CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

SW-F (2) 

30202xx TI BEVRIJDING VOERTUIG - 

VERKEERSONGEVAL (VRACHTWAGEN, BUS) 

Verkeersongeval CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

SW-F (2) 

30203xx TI BEVRIJDING VOERTUIG - ONGEVAL MET 

TREIN/TRAM/METRO 

Persoon bekneld onder trein, tram of metro CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30204xx TI BEVRIJDING VOERTUIG - PERSOON 

BEKNELD ONDER TREIN/TRAM/METRO 

Persoon bekneld onder trein, tram of metro CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30205xx TI BEVRIJDING VOERTUIG - ONGEVAL MET 

ADR-TRANSPORT 

Ongeval met ADR-transport CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

SW-F (2) 

30300xx TI PERSOON IN BIJZONDER GEVAAR - 

ALGEMEEN 

--- Technische interventies --- CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30301xx TI REDDING ELEKTROCUTIE - PERSOON 

GEELEKTROCUTEERD 

Elektrocutie persoon CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30302xx TI CO-INTOXICATIE - CO-INTOXICATIE CO-vergiftiging CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30303xx TI REDDING DREIGT TE SPRINGEN - PERSOON 

DREIGT TE VALLEN OF TE SPRINGEN 

Persoon die dreigt van een hoogte te vallen 

of te springen 

CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

30400xx TI REDDING TE WATER - ALGEMEEN Persoon te water of persoon die dreigt in het 

water te springen 

CW-V (1) MAP (6) LW (3) + 

duikers 
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30401xx TI DREGGEN, TAKELEN, BERGING - 

OPSPORING 

--- Technische interventies --- CW-V (1)  

30500xx TI INSTORTINGSGEVAAR - ALGEMEEN Instortings- of valgevaar gebouw CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

30501xx TI INSTORTINGSGEVAAR - GEBOUW Instortings- of valgevaar gebouw CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

30502xx TI INSTORTINGSGEVAAR - VOORWERP OP 

OPENBAAR DOMEIN 

Instortings- of valgevaar gebouw CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

30600xx TI DIER IN NOOD – ALGEMEEN Groot dier in nood (dringend) CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30601xx TI DIER IN NOOD - KLEIN DIER Klein dier in nood (dringend) MAP 4  

30602xx TI DIER IN NOOD - GROOT DIER Groot dier in nood (dringend) CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30603xx TI DIER IN NOOD - DIER TE WATER Groot dier te water CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30700xx TI DIER GEVAARLIJK – ALGEMEEN Gevaarlijk dier CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30701xx TI DIER GEVAARLIJK - HINDERLIJK DIER Gevaarlijk dier CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

30702xx TI DIER GEVAARLIJK - WESPENVERDELGING Dringende wespenverdelging KW (2)  

30703xx WESPENVERDELGING NIET DRINGEND --- Technische interventies --- DISPATCH  

30800xx TI WEG OPRUIMEN – ALGEMEEN Dringend vrijmaken of reinigen openbare 

weg 

TW (3) KW (2) CW-F (1) 

SW-F (2) 

30801xx TI WEG OPRUIMEN – OPRUIMING Dringend vrijmaken of reinigen openbare 

weg 

TW (3) KW (2) CW-F (1) 

SW-F (2) 

30802xx TI WEG OPRUIMEN BOOM - BOMEN/TAKKEN 

VERZAGEN 

Dringende interventies bij noodweer en 

storm 

MAP (4)  CW-F (1) 

SW-F (2) 
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30900xx TI WATEROVERLAST/POMPEN - ALGEMEEN Dringende wateroverlast en 

pompwerkzaamheden 

MAP (4)  CW-F (1) 

31000xx TI WEG OPRUIMEN REINIGEN - ALGEMEEN Dringend vrijmaken of reinigen openbare 

weg 

TW (3) KW (2) CW-F (1) 

SW-F (2) 

31100xx TI STORMSCHADE Dringende interventies bij noodweer en 

storm 

MAP (4) CW-F (1) 

40000xx SI ALGEMEEN – ALGEMEEN --- Technische interventies --- CW-V (1)  

40100xx SI BOMMELDING/TERRORISME - ALGEMEEN Bommelding en terroristische dreiging CW-V (1) MAP (6) KW-F (1) 

40200xx SI LUCHTVAARTONGEVAL - ALGEMEEN Ongeval of vliegtuig in nood CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

40201xx SI VLIEGTUIG IN NOOD - VLIEGTUIG IN NOOD Ongeval of vliegtuig in nood CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

40202xx SI VLIEGTUIG NEERGESTORT - VLIEGTUIG 

NEERGESTORT 

Ongeval of vliegtuig in nood CW-V (1) MAP (6) LW (3) TW 

(3) 

 

40300xx SI SCHEEPVAARTONGEVAL - ALGEMEEN Scheepvaartongeval of boot in nood CW-V (1) MAP (6) LW (3) + 

duikers 

 

40301xx SI SCHEEPVAARTONGEVAL - MET 

GEVAARLIJKE STOFFEN 

Scheepvaartongeval met gevaarlijke stoffen CW-V (1) MAP (6) LW (3) + 

duikers 

 

40400xx SI BREUK ONDERGRONDSE PIJPLEIDING - 

ALGEMEEN 

--- Technische interventies --- CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40401xx SI BREUK ONDERGRONDSE PIJPLEIDING - 

VLOEIBARE KOOLWATERSTOFFEN 

Breuk aan ondergrondse pijpleiding - 

vloeibare koolwaterstoffen 

CW-V (1) MAP (6) TW (3)  
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40402xx SI BREUK ONDERGRONDSE PIJPLEIDING - 

GASVORMIGE KOOLWATERSTOFFEN 

Breuk aan ondergrondse pijpleiding - 

gasvormige koolwaterstoffen 

CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40403xx SI BREUK ONDERGRONDSE PIJPLEIDING - 

GIFTIGE PRODUCTEN 

--- Technische interventies --- CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40500xx SI BIJZONDERE RISICO'S - ALGEMEEN Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40501xx SI BIJZONDERE RISICO'S - CHEMISCHE 

INDUSTRIE 

Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40502xx SI BIJZONDERE RISICO'S - NUCLEAIRE 

INDUSTRIE 

Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40503xx SI BIJZONDERE RISICO'S - KERNCENTRALES Ongeval gevaarlijke radiologische-, 

chemische-, biologische stoffen 

CW-V (1) MAP (6) TW (3)  

40600xx SI TREINONGEVAL Ongeval met trein, tram of metro CW-V (1) MAP (6) LW (3)  

     

4100004 DGH - ALGEMEEN (MUGP)  ZW  

     

50000xx LO ALGEMEEN – ALGEMEEN  CW-V (1)  

50100xx LO BIJSTAND ZIEKENWAGEN MANKRACHT - 

ALGEMEEN 

Dringend bijstand ziekenwagen met 

mankracht 

MAP (4)  

50200xx LO BIJSTAND ZIEKENWAGEN LADDER - 

ALGEMEEN 

Dringend bijstand ziekenwagen met 

ladderwagen 

LW (3) + KW(2)  

50300xx LO SIGNALISATIE – ALGEMEEN Signalisatie-afbakening SW (2)  
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50400xx LO CP-OPS INSTALLEREN - ALGEMEEN Installatie CP-OPS CW-V (1)  

50401xx LO CP-OPS INSTALLEREN - GEMEENTELIJKE 

FASE 

Installatie CP-OPS CW-V (1)  

50402xx LO CP-OPS INSTALLEREN - PROVINCIALE FASE Installatie CP-OPS CW-V (1)  

50500xx LO VERLICHTING – ALGEMEEN  MAP (4)  

50600xx LO INBRAAKALARM STOPPEN - ALGEMEEN  MAP (4)  

50700xx LO VERSTERKING  CW-V (1)  

50701xx LO VERSTERKING AUTOPOMP  MAP (6)  

50702xx LO VERSTERKING LADDERWAGEN  LW (3)  

50703xx LO VERSTERKING TANKWAGEN  TW (2)  

50704xx LO VERSTERKING INTERVENTIEWAGEN  CW-V (1)  

50705xx LO VERSTERKING OFFICIER  CW-V (1)  

50706xx LO VERSTERKING GROOTWATERTRANSPORT  TW (2)  

50707xx LO VERSTERKING RED TEAM  CW-V (1)  

50708xx LO VERSTERKING GASPAKDRAGERS  CW-V (1)  

50709xx LO VERSTERKING DUIKTEAM  Duikers  

50710xx LO VERSTERKING BOSBRANDWEERWAGEN  CW-V (1)  

50800xx LO TENT NODIG  CW-V (1) MAP (4)  

     

90100xx TEST    
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90200xx PANNE ASTRID  CW-F (1)  
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2 NIVEAU VAN DIENSTVERLENING VAN DE ZONE 

 Service Level Agreement zone Meetjesland: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voertuig Opkomsttijd 

1e Autopomp 15’ 

Autoladder 17’ 

Tankwagen 20’ 

Ambulance 12’ van 8-17u tijdens weekdagen 
15’ tijdens weekend en nacht 

 

  

5 min 8 min 2 min 
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 Dekking 1° autopomp dag (6u-18u): 
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 Dekking 1°autopomp avond (18u-22u), nacht (22u-6u) en weekend (vr 22u-ma 6u): 
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 Dekking ambulance dag (6u-18u): 
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 Dekking ambulance avond (18u-22u), nacht (22u-6u) en weekend (vr 22u-ma 6u): 
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3 BEHANDELING VAN DE OPROEP 
De burger, bedrijf of andere, geconfronteerd met een calamiteit, belt de 100/112.  Deze 
noteert volgens interne procedures de gegevens en codeert via XML de lokale 
oproepcomputer van de snelste post, (afhankelijk van de plaats van de calamiteit kan de 
snelste ook de bevoegd zijn of is dit verschillend). 

Deze oproepcomputer behandelt de binnenkomende XML volgens de reeds beschreven 
oproepprocedure van dit document.  De manschappen rukken uit nadat ze de oproep krijgen 
op hun zakontvanger.  Indien geen manschappen genoeg moet de dispatcher manueel 
bijstand laten aanrukken van de dichts gelegen post. 

In de kazernes van de verschillende posten staat een infoscherm waarop een korte 
omschrijving staat van het incident, het adres en een routeplan met daarop deplaats van het 
incident. In de meeste voertuigen wordt automatisch de GPS aangsestuurd die hen naar de 
plaats van het incident begeleidt. 

Wat is XML? 

Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de 

syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de 

vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het 

XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan en om gegevens over het internet te versturen. 

4 SPECIFIEKE MIDDELEN (voor de specifieke risico’s) 
De visie van de zone Meetjesland is, zoals reeds eerder vemeld, om binnen deze 

specialisaties de basiszorg te kunnen aanbieden aan de burger. 

Voor de complexere interventies van dit soort zal er bijstand gevraagd worden aan 

nabijgelegen zones, gespecialiseerde team en private partners. 

Het is de intentie om met de voornoemde partners eventueel 

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. 

De specialisatie duiken werd evenwel uitgebouwd. 

5 OPERATIONELE COÖRDINATIE EN OPERATIONEEL BEHEER VAN DE 

BEVELVOERING (beschrijving van de bevelvoeringsketen) 

Bij de type interventies die omschreven worden in de uitrukprocedure is er steeds een 

bevelvoerder, minimaal in de graad van middenkader, voorzien. 

Behalve voor versterking van middelen wordt dit niet steeds voorzien, bijv. enkel een 

tankwagen wordt gevraagd. 

De beroepsofficieren zijn opgenomen in een wachtsysteem zodat er 24u/24u 7d/7d steeds 

minimaal één officier beschikbaar is. Die officier moet niet steeds ter plaatse komen maar 

kan ook adviserend werken. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opmaaktaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platte_tekst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Machineleesbaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internet
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6 VARIA 

6.1 Veiligheid 

6.1.1 Voor de interventie 

Jaarlijks worden de brandweerlui naar de externe dienst voor preventie en bescherming, nl. 

Securex, gestuurd om hun medische geschiktheid te laten beoordelen door de 

arbeidsgeneesheer. 

Er wordt op die basis toegezien op het feit dat bepaalde mensen niet kunnen deelnemen 

aan bepaalde types van interventies, bijv. wanneer men vrijgesteld is van onafhankelijke 

ademhalingsbescherming zal men niet kunnen ingezet worden als manschap in een 

autopomp bij brand. 

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen die te maken hebben met valbeveiliging worden 

jaarlijks gecontroleerd door een externe dienst voor technisch controle. 

Ademhalingstoestellen worden degelijk onderhouden en na ieder gebruik getest op 

dichtheid en goede werking. 

Hoogwerkers, hijsmateriaal en ladders worden conform de wetgeving gecontroleerd en 

eventueel gekeurd door een externe dienst voor technische controle. 

Tijdens de verschillende vormingsmomenten wordt er steeds aandacht besteed aan het 

correct dragen van de persoonlijke beschermingsmiddelen zodat er een automatisme 

aangekweekt wordt. Veiligheid begint trouwens steeds bij jezelf. 

6.1.2 Tijdens de interventie 

Er wordt door de interventieleider toegezien op de hiërarchie van preventiemaatregelen, 

d.w.z. in aflopende volgorde: 

1e Het risico trachten te weg te nemen. 

2e Collectief beveiligen. 

3e Individuele bescherming. 

4e Risico’ signaleren. 

6.1.3 Na de interventie 

Iedere brandweerman beschikt over twee pakken. Op die manier kan gecontamineerde 

kledij, in een afgesloten plastiek zak, afgevoerd worden om te decontamineren en na te zien 

op eventuele beschadigingen in het logistiek centrum. 

Gebruikt materiaal dat nazicht vereist na gebruik wordt uit het voertuig gehaald en indien 

mogelijk vervangen. In het geval dat er geen reserve is wordt dit indien mogelijk in de post 

spoedig in orde gebracht. In het andere geval wordt dit in orde gebracht door de dienst 

logistiek. 

Herstellingen worden zoveel mogelijk zonaal uitgevoerd zodat middelen minimaal 

onbeschikbaar zijn. 
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6.2 Logistieke ondersteuning voor het personeel 
In de eerstelijns interventievoertuigen is drinkwater, in de vorm van flesjes van 0,5l, 

voorzien. 

De interventieleider beoordeelt of het nodig is dat er wordt voorzien in catering. 

Daarvoor kan er een minimum aan extra personeel opgeroepen worden. 

Catering wordt enkel voorzien bij langdurige (min. 2u) interventies of bij arbeidsintensieve 

interventies waarbij voornamelijk suikerhoudende en/of deshydraterende dranken 

noodzakelijk kunnen zijn. 

Indien er gegeten wordt op de interventieplaats hebben de manschappen de mogelijkheid 

om hun handen te wassen. Daarvoor is er een zeep- en papierdispenser voorzien in de 

autopomp. 

6.3 Psychologische bijstand voor het personeel 

6.3.1 Fist 

6.3.1.1 Algemeen 

Binnen zone Meetjesland is er een Fire(-Fighter) Stress Team actief die de mensen kan 

bijstaan die het slachtoffer zijn van een traumatische gebeurtenis. 

Tijdens de opleiding van dit team werd aandacht besteed aan de opvang van getroffen 

collega's in elk stadium van de interventie en de periode erna, het herkennen van 

lichamelijke en/of emotionele reacties op een zeer extreme situatie en het advies 

verstrekken aan leidinggevenden in verband met het nemen van de meest noodzakelijke 

beslissingen.  

De FiST-leden hebben allen een erecode aanvaard om deze opvang vertrouwelijk en discreet 

te houden. zij zijn trouwens in de regel als vertrouwenspersoon verkozen en gemandateerd 

door de collega's van de post, en deze mandaten kunnen worden ingetrokken wanneer wij 

niet meer de steun van de leden genieten. Indien nodig kunnen zij de hulp inroepen van 

professioneel gevormde begeleiders (psychologen, psycho-therapeuten, psychiaters, e.a.) 

die deel uitmaken van het vertrouwensnetwerk en zelf ook actief zijn in het brandweer- en 

spoedgevallenmilieu. 
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6.3.1.2 Functies binnen het team opgenomen in zone Meetjesland 

Debriefer: 
Zij hebben de basisopleiding gevolgd alsook de follow-up training en onderhouden hun 
parate kennis door opleidingen tijdens de provinciale bijeenkomsten. Zij werken spontaan 
en op niet gestructureerde wijze binnen en buiten de eigen post en kunnen eventueel het 
initiatief tot defusing en debriefing nemen (altijd in samenspraak met de provinciale 
supervisor). 

 Opgeleide debriefers: 

Naam Voornaam Post e-mail Telefoon 

Lippens Bart Kaprijke bart.lippens@zonemeetjesland.be 0472/44-79-08 

Vanden Bussche Marc Maldegem marc.vanden.bussche@zonemeetjesland.be 0473/83-03-24 

Antenne: 
Zijn de interne contactpersonen binnen de post. Je vindt hen terug in korpsen waar geen 
debriefers zijn of staan de debriefer bij in zijn opdracht. Zij zijn getraind in het detecteren 
van signalen die aanleiding kunnen zijn voor een FiST inzet. Bovendien kunnen zij instaan 
voor de eerste opvang binnen het eigen korps. 

 Opgeleide antennes: 

Naam Voornaam Post e-mail Telefoon 

Corné Jonathan Eeklo Jonathan.corne@zonemeetjesland.be 0497/81-92-68 

Van Damme Johan Eeklo johan.van.damme@zonemeetjesland.be 0475/55-28-61 

Van Overbeke Koen Nevele koen.van.overbeke@zonemeetjesland.be 0475/64-36-74 

Vrient Dieter Nevele dieter.vrient@zonemeetjesland.be 0475/97-15-57 

Bonte Yvan Maldegem yvan.bonte@zonemeetjesland.be 0486/81-68-97 

Van Speybroeck Filip Zomergem filip.van.speybroeck@ zonemeetjesland.be 0474/28-62-49 

Bockaert  Bart Aalter bart.bockaert@zonemeetjesland.be 0474/37-42--72 

Eggerick  Steven Nevele Steven.eggerick@zonemeetjesland.be 0475/86-65-99 

Martens  Jo Aalter jo.martens@zonemeetjesland.be 0477/28-13-93 

Vermeire Chris Eeklo chris.vermeire@zonemeetjesland.be 0473/29-98-93 

Bouvier Noel Zomergem noel.bouvier@zonemeetjesland.be 0499/22-29-56 

Gellinck Ringo Zomergem ringo.gellinck@zonemeetjesland.be 0475/50-91-66 
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6.3.1.3 Werkwijze 

Iemand loopt een traumatische 
ervaring op 

Betrokkene of getuige verwittigt 
min. antenne binnen de post 

Antenne spreekt met betrokkene 

Ervaring 
ebt weg? 

Debriefer 
verwittigt provinciale coördinator 

Coördinator, debriefer en 
antenne spreken met betrokkene 

Ervaring 
ebt weg? 

Gespecialiseerde hulp wordt 
ingeroepen in de vorm van een 

FiST-arts 

Ervaring 
ebt weg? 

EINDE 

Antenne 

verwittigt zonale debriefer 

neen 

neen 

neen 

ja 

ja 

ja 
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6.3.2 Employee Assistance Program (Securex) 
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6.4 Debriefing / feedback van ervaring 
Na een inzet hoe klein of hoe groot ook kan het noodzakelijk zijn om een debriefing te 

houden. 

Een korte debriefing waarin vermeld wordt hoe en waarom een bepaalde tactiek toegepast 

wordt wort best onmiddellijk na de inzet gedaan. 

Een uitgebreide debriefing kan op niveau van de post(en) gedaan worden of op niveau van 

de kadervergadering. Lessons learned kunnen daarna geïnventariseerd en verspreid worden 

naar andere  posten binnen de zone. 


