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PROACTIE & NAZORG
Coördinatie  

kol. Wim Van Zele

Risicobeheersing
Netwerk Proactie 

Coördinatie  
kol. Wim Van Zele

De vrijwilliger in de brandweer
Coördinatie kol. Koen Bollen, maj. Filiep Dekiere 

Brandveilig 
Samenleven

Netwerk Brandveilig 
Samenleven
Coördinatie  

maj. Dirk Decoster

Technische 
Brandpreventie

Netwerk Technische 
Brandpreventie

Coördinatie  
maj. Christian Gryspeert

Vorming, Training  
en Opleiding 
Netwerk VTO
Coördinatie  

kpt. Luc Faes

Logistiek 
Netwerk Logistiek

Coördinatie  
kol. Bert Swijsen

Operaties
Netwerk Operaties

Coördinatie  
kol. Koen Bollen

Welzijn op het Werk
Netwerk Welzijn  

op het Werk 

Coördinatie  
kol. Marc Vande Velde

Dringende 
Geneeskundige 
Hulpverlening

Netwerk DGH
Coördinatie  

kol. Robert Van Praet, 
kol. Koen Bollen,  

maj. Filiep Dekiere,  
maj. Frank Maertens

Personeelsbeheer
Netwerk HRM
Coördinatie  

maj. Frank Maertens

Wetgeving
Netwerk Bedrijfsvoering

Coördinatie  
kol. Philippe Maudens

Organisatie- 
ontwikkeling

Netwerk  
Bedrijfsvoering

Coördinatie  
maj. Dominic Knapen

Financieel beheer
Netwerk Financiën

Coördinatie  
kol. Wim Van Biesen

ICT - Opscom 
Netwerk ICT
Coördinatie  

maj. Peter De Vijlder

Communicatie
Netwerk  

Communicatie
Coördinatie  

maj. Bert Brugghemans

Beleid & politiek
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

Externe Relaties 
(Fireforum, 

bedrijven, Anpi, 
Universiteiten, 
buitenlandse 
brandweer-

organisaties …) 
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

PREVENTIE
Coördinatie  

kol. Jan Jorissen

PREPARATIE
Coördinatie  

maj. Filiep Dekiere

REPRESSIE
Coördinatie  

kol. Koen Bollen

BEDRIJFSVOERING
Coördinatie  

maj. Frank Maertens

EXTERNE RELATIES
Coördinatie maj.  

Bert Brugghemans

Brandevaluatie
Netwerk  

Brandevaluatie

Coördinatie  
kol. Jan Jorissen

Partnerschappen 
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

BUREAU NETWERK BRANDWEER 
Voorzitter burgemeester Kristof Hendrickx  

Zonecommandanten: maj. Bert Brugghemans, kol. Koen Bollen,  
maj. Filiep Dekiere, kol. Jan Jorissen, maj. Frank Maertens, kol. Wim Van Zele

BRANDWEERRAAD 
20 zonecommandanten + 20 burgemeesters (incl. voorzitter)

RAAD VAN ZONECOMMANDANTEN 
20 zonecommandanten + 1 burgemeester (voorzitter)

ONDERSTEUNINGSTEAM 
Hoofd Netwerk Brandweer Maarten Van Severen, stafmedewerker Cathy De Schryver, stafmedewerker Kris Versaen

Databeheer
Netwerk Databeheer

Coördinatie  
maj. Bert Heylen

Nazorg
Coördinatie  

kol. Wim Van Zele

Innovatiebeleid - 
Brandweer 2030:

Future Academy
Coördinatie  

kol. Koen Bollen,  
maj. Bert Brugghemans

Internationale 
samenwerking

Coördinatie  
kol. Bert Swijsen
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NETWERK BRANDWEER
Activiteitenverslag 2019
Met dit jaarlijks activiteitenverslag wil Netwerk Brandweer enerzijds inventariseren wat er de laat-
ste 12 maanden verwezenlijkt is (volledig of gedeeltelijk), en anderzijds enkele van de verwezen-
lijkingen kort toelichten.

Dit verslag is gebaseerd op de structuur van Netwerk Brandweer die u op p. 2 in het organogram 
terugvindt.

Deze resultaten zijn mogelijk geweest dankzij de wil en de inzet van alle zonecommandanten, de 
zonevoorzitters, de voorzitters van de netwerken en de afgevaardigde medewerkers van de hulp-
verleningszones, die mee de werking van de brandweer naar een hoger niveau tillen. 

Voor de hulpverleningszones staat de veiligheid van de inwoners van centraal. Naast de inwoners 
zijn zij ook verantwoordelijk voor de veiligheid  en de opleiding van de hulpverleners zelf. Zij zijn 
de kracht en het menselijk kapitaal waarop inwoners in nood rekenen. Bij deze willen we dan ook 
iedereen die zich daarvoor ingezet heeft, persoonlijk bedanken. We zien ernaar uit om ook in 
2020 met u samen te werken.  

Maarten Van Severen Kristof Hendrickx 
Hoofd Netwerk Brandweer Voorzitter Netwerk Brandweer 
 Burgemeester Arendonk
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Brandweerraad & Raad van 
Zonecommandanten

MEMORANDUM BRANDWEER VAN DE 
TOEKOMST

Netwerk Brandweer bundelde de hervormingen en 
maatregelen die nodig zijn voor een krachtdadige 
brandweer van de toekomst (nog sneller, nog effi- 
ciënter, nog dichter bij de burger) in een memoran-
dum. Daarin schoven we tien werven naar voor die de 
volgende regering prioritair moet aanpakken. Die tien 
prioriteiten lopen gelijk met het eerste meerjaren- 
beleidsplan van Netwerk Brandweer.

De tien prioriteiten van het memorandum, die de 
20 Vlaamse hulpverleningszones samen op papier 
gezet hebben, zijn intussen ook integraal overgeno-
men door alle Waalse hulpverleningszones.

Het document is (in aanloop van de federale verkie-
zingen) zeer ruim verspreid in alle politieke lagen en 
geledingen. Zo werd het ook overhandigd aan alle 
burgemeesters, die onze eisen kracht kunnen bijzet-
ten. Daarmee ligt het op de onderhandelingstafels 
voor de nieuwe Vlaamse en Federale regering.

Netwerk Brandweer zal uiteraard ook de nieuwe re-
geerakkoorden naast het memorandum leggen, en 
blijven aandringen op uitvoeringen van deze tien 
werven.

ARGUMENTATIENOTA TOENEMENDE 
MIDDELEN

Naast de meerkost die de brandweerhervorming met 
zich meebrengt, krijgt de brandweer steeds meer 
opdrachten toegeschoven zonder dat de brandweer 
daar noodzakelijk voldoende middelen voor krijgt. 
Netwerk Brandweer werkte een argumentatienota 
uit waarin we helder uiteenzetten waarom we extra 
middelen nodig hebben om in de toekomst onze le-
vensbelangrijke rol te blijven spelen en welke ge-
volgen het ondoordacht en niet overlegd toewijzen 

BRANDWEERRAAD 
20 zonecommandanten  

+ 20 burgemeesters  
(incl. voorzitter)

RAAD VAN 
ZONECOMMANDANTEN 
20 zonecommandanten  

+ 1 burgemeester 
(voorzitter)

BUREAU NETWERK 
BRANDWEER 

Voorzitter burgemeester 
Kristof Hendrickx  

Zonecommandanten:  
maj. Bert Brugghemans, 

kol. Koen Bollen,  
maj. Filiep Dekiere,  
kol. Jan Jorissen,  

maj. Frank Maertens,  
kol. Wim Van Zele

ONDERSTEUNINGSTEAM 
Hoofd Netwerk Brandweer  

Maarten Van Severen,  
stafmedewerker  

Cathy De Schryver,  
stafmedewerker  

Kris Versaen
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van nieuwe opdrachten heeft voor de werking en de 
kosten van de brandweer.

PERIODIEK OVERLEG FOD BINNENLANDSE 
ZAKEN EN FOD VOLKSGEZONDHEID

Van bij de oprichting had Netwerk Brandweer de 
ambitie om de gesprekspartner voor de Vlaamse 
brandweer te zijn voor de federale overheidsdien-
sten Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid. Daar 
zijn we ook in geslaagd. We hebben intussen perio-
diek overleg met bovengenoemde instanties, waar 
we onze noden op tafel leggen en hete hangijzers 
bespreken.

Ook met de Vlaamse overheid is ondertussen een 
constructieve samenwerking opgestart, onder an-
dere met het kabinet Homans rond brandpreven-
tiecampagnes, en met minister Van den Heuvel 
voor milieu gerelateerde zaken. In beide gevallen 
is er ook financiële ondersteuning gekomen vanuit 

Vlaanderen. Wij zien dit als een belangrijke ontwik-
keling voor de vergoeding en de erkenning van de 
inzet van de brandweer.

NETWERKENOVERLEG@
NETWERKBRANDWEER

Om ervoor te zorgen dat de verschillende experten-
netwerken elkaar aanvullen en samenwerken over 
de thema’s heen die elkaar raken, organiseerde 
Netwerk Brandweer voor de eerste keer het Net-
werkenoverleg. Daar werden alle zonecommandan-
ten en alle voorzitters van de expertennetwerken 
uitgenodigd om een korte voorstelling te geven van 
de onderwerpen die door het eigen netwerk behan-
deld worden. 

Daarna werd een speeddating georganiseerd waar-
bij elke voorzitter met alle andere voorzitters en de 
betrokken zonecommandanten konden uitwisselen 
waar, wanneer en hoe de twee netwerken elkaar 
konden ondersteunen of nodig hadden.
Dit netwerkenoverleg zal twee maal per jaar georga-
niseerd worden.

Foto: Netwerk Brandweer

Foto: Netwerk Brandweer
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CONVENANT NETWERK BRANDWEER - 
BRANDWEERVERENIGING VLAANDEREN 
(BVV)

Na de ondertekening van de gezamenlijke brief van 
Netwerk Brandweer en BVV over de vertegenwoor-
diging van de brandweer in Federale en Vlaamse 
overleggroepen begin dit jaar is nu ook het conve-
nant tussen Netwerk Brandweer en BVV rond. Dit 
convenant is enerzijds het eindresultaat van een 
constructief overlegtraject, en anderzijds een begin-
punt voor de verdere doorgedreven samenwerking 
tussen deze twee complementaire organisaties.

Het brandweercongres is het meest zichtbare en 
tastbare product van deze samenwerking. In 2019 
schreven meer dan 600 brandweermensen zich in 
voor twee dagen vol informatieve workshops en 
praktische trainingen. Door de samenwerking tus-
sen Netwerk Brandweer en BVV is er nu ook één 
dag gericht op het management van de zones, 
dit voor de niet-operationele medewerkers bij de 
brandweer.

HOORZITTING KAMERCOMMISSIE 
VEILIGHEID: EVALUATIE VAN DE CIVIELE 
VEILIGHEID

Vijf jaar na de hervorming van de Civiele Veiligheid 
heeft de Kamercommissie Veiligheid een reeks 
hoorzittingen georganiseerd. Netwerk Brandweer 
heeft, op eigen initiatief, hiervoor een uitgebreide 
toelichting gegeven aan de Kamercommissie.
Tevens heeft Netwerk Brandweer via de connecties 
van de 20 zones ook alle leden van de Kamercom-
missie Veiligheid gecontacteerd en de visie van Net-
werk Brandweer toegelicht.

ANDERE OVERKOEPELENDE DOSSIERS

• Seveso-project
•  Pre-akkoord over hervorming detacheringsrege-

ling IBZ-Brandweer
•  Standpunt hervorming Dringende Geneeskundige 

Hulp (commissie Paulus)
•  Nota tuchtregeling
•   … 

Foto: Brandweerzone Centrum

Foto: Brandweer Westhoek - Niels De Ruyck
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GEZAMENLIJK PROJECT  
LEERCOMMISSIE BERINGEN

De dood van twee collega’s en een zwaargewonde 
brandweerman bij een interventie in Beringen op 11 
augustus 2019 schokten de hele brandweer. Samen 
met Binnenlandse Zaken wil Netwerk Brandweer 
lessen trekken uit die tragische gebeurtenissen. Het 
brandweerwerk zal altijd risico’s inhouden, maar we 
kijken samen hoe we die risico’s zo goed mogelijk 
onder controle kunnen houden om een nieuw dra-
ma als dat van Beringen te vermijden.

Onmiddellijk na de feiten heeft Netwerk Brandweer 
een expertengroep samengesteld om onderzoek 
van dit tragische incident mogelijk te maken. Kort 
daarna schreef het KCCE van FOD Binnenlandse 
Zaken een aanbesteding uit voor dit onderzoek. Sa-
men hebben Netwerk Brandweer en KCCE dan het 
onderzoek gefaciliteerd. Het betreft hier een onder-
zoek dat focust op wat er kan geleerd worden uit 
het ongeval.

De oplevering van het rapport door de aangeduide 
experten - een groep bestaande uit gespecialiseer-
de brandweermensen en universitaire onderzoe-
kers - gebeurde op 10 december 2019, binnen de 
voorziene deadline.

Het rapport zal worden gebruikt voor opleidings-
doelen binnen de brandweer, en is consulteerbaar 
via Prof. Bart Merci (Universiteit Gent), die het onder-
zoek heeft geleid.

Voor de brandweer van Zuid-West Limburg en in het 
bijzonder voor de brandweerpost Heusden-Zolder, 
van waar de overleden brandweerlieden afkomstig 
waren, zal de datum van 11 augustus 2019 een zwar-
te bladzijde uit hun geschiedenis blijven.

Foto: HVZ Zuid-West Limburg

Chris Medo 
Sergeant Vrijwilliger

21 mei 1977 

+ 11 augustus 2019

Benni Smulders 
Brandweerman Vrijwilliger

4 december 1982 

+ 11 augustus 2019

V
ESDRE - HOËGNE & PLATE

A
U

ZO
NE DE SECOURS

Zone de secours 2 IILE-SRI
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Netwerk Databeheer

UNIFORME INTERVENTIEVERSLAGEN

Interventieverslagen zijn de belangrijkste bron van 
informatie over én voor de brandweer. Netwerk 
Brandweer heeft een advies geformuleerd aan de 
federale overheid over de vernieuwing van die in-
terventieverslagen. We hebben aangedrongen op 
vereenvoudigde verslagen met enkel de meest re-
levante vragen zodat de brandweer snel en efficiënt 
de juiste informatie in het verslag kan opnemen.

De hulpverleningszones beschikken over een schat 
aan relevante data. Om deze data op een unifor-
me en betrouwbare manier te verzamelen werkt 
Netwerk Databeheer aan een duidelijke vragenlijst 
die jaarlijks gebruikt kan worden voor de opmaak 
van brandweerstatistieken die gelden voor alle 20 
Vlaamse hulpverleningszones. 

BRANDWEERSTATISTIEKEN 2019

Voor 2019 heeft Netwerk Databeheer gekozen om 
een beperkte opvraging van data te versturen naar 
de hulpverleningszones. Deze lijst is een aanzet om 
stap voor stap te komen tot een meer uitgebreide 
dataverzameling die in overleg met de overige net-
werken zal worden opgesteld. 

PROACTIE & NAZORG
Coördinatie  

kol. Wim Van Zele

Risicobeheersing
Netwerk Proactie 

Coördinatie  
kol. Wim Van Zele

Databeheer
Netwerk Databeheer

Coördinatie  
maj. Bert Heylen

Nazorg
Coördinatie  

kol. Wim Van Zele

Innovatiebeleid - 
Brandweer 2030:

Future Academy
Coördinatie  

kol. Koen Bollen,  
maj. Bert Brugghemans

Internationale 
samenwerking

Coördinatie  
kol. Bert Swijsen

370 931 oproepen

198 357
ziekenwagen

19 878
branden

23 741
storm & overstroming

71 346
Andere57 609

Wespen
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Future Academy

KICK-OFF

Een zestigtal brandweerlui, een gezonde mix van de 
verschillende kaders en de verschillende zones, na-
men in Vilvoorde deel aan de startvergadering van 
de Future Academy. De bedoeling van de Future 
Academy is om innovatie binnen de brandweer te 
stimuleren zodat we kunnen anticiperen op de grote 
uitdagingen van (over)morgen.

INNOVATIEGAME

Onder begeleiding van een externe partner hebben 
20 ambassadeurs een innovatiespel ontwikkeld dat 
iedereen binnen de brandweer wil laten nadenken 
over de toekomst van de brandweer. Het eindresultaat 
werd voor de eerste maal voorgesteld op het brand-
weercongres. Het is de bedoeling om het spel vanaf 
2020 te spelen binnen de hulpverleningszones. 

HACKATON

Op 17 en 18 oktober 2019 organiseerde Netwerk 
Brandweer in samenwerking met EY en VIAS een 
eerste hackathon voor de brandweer. De inzet van 
deze hackathon? Innovatieve toepassingen die bij-
dragen tot het verbeteren van de dagelijkse werking 
van de brandweer te updaten en burgers in nood nog 
beter bij te staan.

Tijdens deze hackathon werd gefocust op 3 domei-
nen waarmee brandweerdiensten vandaag te maken 
krijgen:
•  Smart Homes and Buildings: hoe kan slimme tech-

nologie in gebouwen brandweer bijstaan voor 
brandpreventie en -detectie?

•  Smart Mobility: hoe brandbestrijdingsmiddelen op 
de meest efficiënte manier toewijzen, volgen en 
sneller op de locatie brengen

•  Smart Fire Service: hoe kunnen opkomende tech-
nologieën (VR, AR, Drones, Wearable technologie-
en, enz.) de brandweer op het terrein en tijdens trai-
ningen ondersteunen?

De winnaars waren:
•  Fireplan: met een app kan je een plan opmaken van 

je privéwoning en deze doorsturen naar de hulp-
diensten

•  Mobile Monitoring Center: met sensoren, inge-
bouwd in het interventiepak, kan de interventie-
leider een realtime zicht behouden op de vitale le-
vensparameters van zijn manschappen

•  Fast Forward Emergency Vehicles (FFWD) - het 
creëren van een groene (verkeers-)golf voor aanko-
mende hulpdiensten

Deze drie projecten worden nu door Netwerk Brand-
weer verder ondersteund zodat deze leiden tot con-
crete innovaties.  

Foto: Annika Wallis

foto: Annika Wallis
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Netwerk Preventie

EENSLUIDENDE INTERPRETATIE 
WETGEVING

Nieuwe en bestaande wetgeving is regelmatig 
aanleiding tot verschillende interpretaties door de 
verschillende hulpverleningszones. Netwerk Brand-
weer vervult hier een brugfunctie door ervoor te zor-
gen dat de zones op elkaar afgestemd zijn. 

EENSLUIDEND ADVIES NIEUWE NORMEN

De hulpverleningszones kijken niet alleen toe op de 
naleving van de brandveiligheidsnormen, ze heb-
ben ook een cruciale adviserende functie. Netwerk 
Brandweer waakt erover dat de brandweer met één 
stem spreekt en eensluidende adviezen formuleert.

MYNBN

Op vraag van Netwerk Preventie betaalt Netwerk 
Brandweer de toegang van alle 20 hulpverlenings-
zones tot het platform MyNBN. Hierdoor hebben alle 
hulpverleningszones toegang tot de NBN-normen 
en kunnen ze deze gebruiken in hun dossiers voor 
brandpreventieadviezen. 

DOSSIERS

•  Attestering brandveiligheid zorginstellingen
•  Inventaris van alle zonale publiek toegankelijke in-

richtingen
•  Brandveiligheid parkeergarages
•  Brandveiligheid hoogbouw
•  Update van alle KB’s m.b.t. voorschriften (indus-

trie- en andere gebouwen)
•  Adviesverlening over omgevingsvergunning, digi-

taal platform en termijnen (helaas zijn we er niet in 
geslaagd om haalbare termijnen te hanteren)

•  Mandaat in de Hoge Raad Brandveiligheid en 
Raad van Bestuur Fire Forum

Brandveilig 
Samenleven

Netwerk Brandveilig 
Samenleven
Coördinatie  

maj. Dirk Decoster

Technische 
Brandpreventie

Netwerk Technische 
Brandpreventie

Coördinatie  
maj. Christian Gryspeert

PREVENTIE
Coördinatie  

kol. Jan Jorissen

Brandevaluatie
Netwerk  

Brandevaluatie

Coördinatie  
kol. Jan Jorissen
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Netwerk Brandveilig samenleven

ROOKMELDERSCAMPAGNE EN CAMPAGNE 
CO-MELDERS VLAANDEREN

Vanaf 1 januari 2020 zijn rookmelders verplicht in 
elke Vlaamse woning. De Vlaamse overheid werkte 
een informatiecampagne uit rond rookmelders en 
CO-melders. 

Het Netwerk Brandveilig Samenleven formuleerde 
een advies voor Vlaanderen over de inzet en het ge-
bruik van CO-melders. Dit heeft gezorgd voor een 
serieuze verandering van focus van deze campagne. 

Het is de bedoeling dat deze eerste contacten met 
de Vlaamse overheid de komende jaren leiden tot 
nog meer samenwerking rond preventie. Netwerk 
Brandweer wil een structurele samenwerking uit-
bouwen met de Vlaamse overheid om de brandpre-
ventie te versterken.

FEESTVUURWERK

Netwerk Brandveilig Samenleven heeft samen met 
Netwerk Communicatie gewerkt aan een gezamen-
lijk standpunt van de hulpverleningszones inzake 
feestvuurwerk. Door met één stem te spreken, hoop-
ten de hulpverleningszones een grotere impact te 
hebben, zeker met het momentum gecreëerd door 
het verbod uitgevaardigd door minister Weyts. 

SAMENWERKING ZONALE 
PREVENTIECAMPAGNES

De primaire opdracht van Netwerk Brandveilig Sa-
menleven blijft de uitwisseling van goede praktijken 
inzake preventiecampagnes. Zones kunnen dan ge-
bruik maken van de ervaringen die andere zones al 
opgedaan hebben.
Netwerk Brandveilig Samenleven is reeds in 2019 
gestart met de inhoudelijke voorbereiding voor 
een gemeenschappelijke preventiecampagne voor 
2020.

ANDERE DOSSIERS

•  Iedereen brandpreventieadviseur
•  Mandaat in nationale stuurgroep Brandpreventie-

adviseur (BPA)

Netwerk Brandevaluatie

Zeven hulpverleningszones stapten in een proef-
project. Zij trachten om meer informatie te verzame-
len uit een aantal incidenten op hun grondgebied. 
De bedoeling is om, door een extra bevraging via 
het interventieverslag, meer informatie te bundelen 
over hun interventies. De informatie die uit deze 
‘leerzame branden’ verzameld wordt, dient om bij te 
dragen aan een verbetering van de interventies, de 
opleidingen en de brandpreventie. 
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Netwerk VTO 
(Vorming, Training & Opleiding)

OPSTELLING NIEUWE 
OPLEIDINGSCATALOOG VOOR BRANDWEER 
OPLEIDINGEN

Naast een nieuwe indeling van de opleidingen, voe-
gen alle VTO-coördinatoren hun oefenfiches, trai-
ningsschema’s, examenvragen en goede praktijken 
samen zodat alle zones over een uitgebreide data-
bank beschikken.

CONCLAAF VORMING, TRAINING EN 
OPLEIDING

In oktober 2019 werd een conclaaf georganiseerd 
voor één expert-deelnemer per zone voor de mate-
rie Vorming, Training en Opleiding. 

De focus werd gelegd op het vakbekwaam worden 
voor nieuwe brandweermensen en het vakbekwaam 
blijven voor de huidige brandweermensen. Daarbij 
werd in het bijzonder aandacht geboden aan de 
haalbaarheid van de opleiding voor vrijwillige brand-
weermensen en aan een snellere inzetbaarheid van 
nieuwe brandweermensen.

In 2020 werkt het Netwerk VTO de visies over de 
brandweeropleidingen en de organisatie van deze 
opleidingen verder uit.  

Vorming, Training  
en Opleiding 
Netwerk VTO
Coördinatie  

kpt. Luc Faes

Logistiek 
Netwerk Logistiek

Coördinatie  
kol. Bert Swijsen

PREPARATIE
Coördinatie  

maj. Filiep Dekiere

Foto: Netwerk Brandweer
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SAMENWERKING MET DE 
BRANDWEERSCHOLEN

De huidige manier van samenwerking met de brand-
weerscholen is financieel en organisatorisch nadelig 
voor de hulpverleningszones. Dit werd tijdens het 
conclaaf aangehaald. Vanuit Netwerk Brandweer 
wordt in het memorandum een alternatieve vorm 
van financiering voorgesteld waardoor er meer ba-
lans zal komen in het aanbod en de organisatie van 
de opleidingen. Om de omslag te maken is het be-
langrijk om met de Brusselse en Waalse brandweer-
diensten het voorbereidend werk te doen in overleg 
met FOD Binnenlandse Zaken, en in het bijzonder 
de Directie Brandweer.

SAMENWERKING MET HET KCCE

Aan het conclaaf nam ook een vertegenwoordiger 
van het Kenniscentrum (KCCE) voor de brandweer 
deel. Het KCCE kwam financieel tegemoet aan de 
organisatie van het conclaaf. 

SAMENWERKING MET BRANDWEER 
BRUSSEL

Het Netwerk VTO werkt al van de startdatum nauw 
samen met Brandweer Brussel. Op het conclaaf was 
ook een vertegenwoordiger van Brandweer Brussel 
aanwezig. Zij financieren hun deelname aan concla-
ven en studiedagen uit eigen budget.

Netwerk Logistiek

SAMENWERKING VAN INDIVIDUELE ZONES 
VOOR GROEPSAANKOPEN

Dit netwerk werd in juni 2019 opgestart. De zones 
delen onderling welke aankopen ze de komende 
jaren voorzien. Door aankopen te groeperen, be-
dingen ze betere voorwaarden voor de aankoop of 
onderhoud van materieel.

In overleg met IBZ “Directie Materieel” heeft Net-
werk Brandweer de leiding genomen in het verza-
melen van de aankoopbehoeften van alle 20 Vlaam-
se zones. Op basis van deze inventarisatie zal IBZ 
een beter zicht krijgen op wat er moet aanbesteed 
worden en wanneer er moet aanbesteed worden.

 OPSTELLEN LASTENBOEKEN

In samenspraak hebben IBZ “Directie Materieel” 
en Netwerk Brandweer afgesproken dat Netwerk 
Brandweer de technische/inhoudelijke input voor 
lastenboeken zal aanleveren, terwijl IBZ de juridi-
sche/vormelijke input voor zich zal nemen.

Dit is een mooi voorbeeld van complementariteit 
tussen IBZ en Netwerk Brandweer die dat tot syner-
gie kan leiden.

Foto: HVZ Vlaams-Brabant West
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Netwerk Operaties

 STRUCTUREEL OVERLEG MET FOD 
BINNENLANDSE ZAKEN ROND DE INZET 
VAN SIGNALISATIEVOERTUIGEN TIJDENS 
INTERVENTIES OP DE OPENBARE WEG

Na een aanpassing van de wetgeving is de signa-
lisatie voor derden geen verplichte taak meer voor 
de brandweer.

Echter, in de praktijk wordt voor zo goed als alle sig-
nalisatieopdrachten telkens de brandweer opgeroe-
pen. Slechts een deel van deze oproepen is voor 
bescherming van het eigen brandweerpersoneel.
Deze taak is tijd- en geldrovend, terwijl het geen 
kerntaak is van de brandweer. Bovendien heeft dit 
impact op de snelheid waarmee andere slachtoffers 
geholpen worden in geval van nood doordat het be-
schikbaar operationeel personeel een signalisatie-
taak uitvoert.

Netwerk Brandweer is in gesprek met FOD Binnen-
landse Zaken, FOD Volksgezondheid, Politie, private 
hulpverleners en andere partners om hiervoor een 
oplossing te zoeken. Het toewijzen van deze op-
dracht aan de brandweerdiensten zonder financiële 
voorzieningen is voor de hulpverleningszones (en 
daarmee ook voor de gemeenten) onaanvaardbaar. 
De overleggroep werkt in 2020 verder aan een op-
lossing.

ADVIESNOTA MINISTRIËLE OMZENDBRIEF 
DRONES

Het Netwerk Brandweer leverde advies aan de FOD 
Binnenlandse Zaken in het kader van de herziening 
van een Ministeriële Omzendbrief van 17/12/2017 
over de inzet van Drones.

BESTRIJDING AZIATISCHE HOORNAAR 

Het Netwerk Brandweer ging in overleg met het 
Agentschap Natuur & Bos (onder Vlaams minister 

Operaties
Netwerk Operaties

Coördinatie  
kol. Koen Bollen

Welzijn op het Werk
Netwerk Welzijn  

op het Werk 

Coördinatie  
kol. Marc Vande Velde

Dringende 
Geneeskundige 
Hulpverlening

Netwerk DGH
Coördinatie  

kol. Robert Van Praet, 
kol. Koen Bollen,  

maj. Filiep Dekiere,  
maj. Frank Maertens

REPRESSIE
Coördinatie  

kol. Koen Bollen
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van Milieu) over deze nieuwe taak die aan de brand-
weer toegewezen wordt.

Netwerk Brandweer maakte duidelijk aan Agent-
schap Natuur en Bos en het kabinet van de bevoeg-
de Vlaamse minister dat de brandweer deze taak 
uitzonderlijk en tijdelijk kan doen, maar dat hier spe-
cifieke/extra kosten tegenover staan, nl. voor oplei-
ding, investering in speciaal materieel, en uiteraard 
de manuren.

Als antwoord op de brief die Netwerk Brandweer 
richtte aan de Vlaams minister van Milieu, liet de 
minister weten dat hij deels financieel tussenkomt 
voor de komende 2 jaar, en dat Netwerk Brandweer 
wordt uitgenodigd om samen met hen een lange ter-
mijn oplossing uit te werken.

Concreet betekent dit dat Het Agentschap Natuur & 
Bos de hulpverleningszones tegemoet komt met de 
toewijzing van het bedrag voor de komende 2 jaar. 
Daarmee wordt deels de aankoop van het materiaal 
bekostigd, nl. 1 set per provincie. Tijdens de verde-
re gesprekken zet Netwerk Brandweer in op een 
structurele oplossing voor de bestrijding van alle uit-
heemse diersoorten die een gevaar betekenen voor 
de biodiversiteit in onze streken.

 AANPASSING VAN DE 
INTERVENTIETYPELIJST VAN DE 
NOODCENTRALES 112 IN OVERLEG  
MET FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Een aanpassing van het juridisch kader waarin de 
Noodcentrales 112 en de Snelst Adequate Hulp uit-
gestuurd worden, werd aangepast dankzij de inzet 
van Netwerk Brandweer samen met Brandweer 
Brussel en de Waalse collega’s van ReZonWal. Daar-
door vermijden de hulpverleningszones een expo-
nentiële stijging van het aantal interventies en een 
even grote stijging van de personeelskost, waarvoor 
de gemeenten de kost dreigden te moeten betalen.

ANDERE DOSSIERS

• Uniforme cartografie voor de hulpdiensten
• Seveso

 UNIFORME CARTOGRAFIE VOOR DE 
HULPDIENSTEN

SEVESO PROJECTEN VOOR  
DE BESCHERMING VAN DE INWONERS  
IN GEVAL VAN INCIDENTEN MET 
GEVAARLIJKE STOFFEN

Foto: HVZ Rivierenland - Dirk Verwoerd
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Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening (DGH)

TOEKOMSTVISIE DGH

De hulpverleningszones nemen vandaag 70 tot 
80 procent van het dringend ziekenwagenvervoer 
in ons land voor hun rekening. Een duidelijke toe-
komstvisie op die Dringende Geneeskundige Hulp-
verlening ontbreekt echter. Netwerk Brandweer 
bracht een kernteam van zonecommandanten sa-
men om uniforme standpunten over te brengen aan 
de FOD Volksgezondheid. We drongen aan op dui-
delijkheid over:
•  de nieuwe vergoeding van de permanentie en de 

activatievergoeding
•  de maximumfactuur voor de patiënt vs gemiddel-

de factuur 
•  de organisatie van de DGH: hulpverleningszones 

vs private partners
•  de kwaliteitseisen voor dienstverlening
•  de bescherming van het ambulancepersoneel 

(statuut, opleiding, werkomstandigheden, …)

SUBSIDIES DGH

De FOD Volksgezondheid had aan de hulpverle-
ningszones een conventie voor de uitkering van de 
subsidies voorgelegd. De hulpverleningszones kon-
den zich hier echter niet in vinden. Netwerk Brand-
weer maakte daarom een addendum op voor de 
conventie 2019, en kwam alsnog tot een akkoord 
met de FOD over een nieuwe subsidieregeling. 

LOONKOSTEN VOLGENS STATUUT

Het Netwerk DGH liet een onderzoek uitvoeren naar 
de loonkost volgens statuut van de bemanning van 
de ziekenwagens. Dit document geeft inzicht in de 
kostenstructuur van de DGH-personeelskosten.

BRIEF AAN RUST- EN VERZORGINGS-
TEHUIZEN IVM BESCHIKBAARHEID VAN 
IDENTITEITSKAART

Netwerk Brandweer heeft een brief gericht aan de 
koepelorganisatie voor de ziekenhuizen en rust- en 
verzorgingstehuizen ICURO, met de vraag de iden-
titeitskaart van de bewoners/patiënten steeds be-
schikbaar te houden. Vaak is deze identiteitskaart 
niet beschikbaar en kan de registratie van het ver-
voer niet correct gebeuren.

Foto: HVZ Zuid-Oost

149
ziekenwagens

198 357
oproepen
ziekenwagen
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Netwerk Welzijn op het Werk

Het Netwerk Welzijn op het Werk verenigt alle in-
terne preventieadviseurs van de hulpverleningszo-
nes en Brandweer Brussel. Dit zeer actieve netwerk 
heeft in 2019 o.a. ingezet op het snel delen van ar-
beidsongevallen en van herbruikbare preventiecam-
pagnes en opleidingen. 
Dit netwerk gaat in 2020 actief aan de slag met de 
resultaten van het onderzoek naar de brand in Be-
ringen. 

CAMPAGNE EN OPLEIDING ‘LAST RISICO 
MINUTE ANALYSES’ VOOR OPERATIONELE 
BRANDWEERMENSEN

In de brandweerzones wordt nu een preventiecam-
pagne uitgerold die de brandweermensen wil sen-
sibiliseren om de risico’s in het heetst van de strijd 
correct in te schatten voor de eigen taakuitvoering. 
Daarvoor ontwikkelden ze een ééndaagse opleiding 
‘Last Minute Risico Analyse’ die in 2019 gestart is, en 
verder uitgerold wordt in 2020 tot alle manschap-
pen dit gevolgd hebben.

CAMPAGNE: FOCUS OP DE EIGEN 
GEZONDHEID VOOR, TIJDENS EN NA 
ZWARE INTERVENTIES BIJ ZEER WARME 
TEMPERATUREN

Hoge zomerse temperaturen zijn goed voor het 
toerisme, maar creëren bijkomende fysieke risico’s 
tijdens interventies. Preventief zijn een aantal stap-
pen mogelijk en tijdens interventies leren de brand-
weermensen op elkaar letten zodat alles zo veilig 
mogelijk verloopt.

 PROJECT VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
NA ARBEIDSONGEVALLEN OF BIJNA-
ONGEVALLEN

Alle verantwoordelijken van de interne dienst voor 
Preventie op het Werk van de hulpverleningszones, 
stellen (bijna-)ongevallenfiches op naar aanleiding 
van een incident. Deze transparantie zorgt voor 
snelle kennisdeling over gevaarlijke of potentieel 
gevaarlijke situaties.

ANDERE DOSSIERS

• Opstart werkgroep conditiebeleid
•  Deelname aan het CTIF voor kankeronderzoek bij 

brandweermensen
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Netwerk Bedrijfsvoering

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN & 
HERSAMENSTELLING ZONERADEN

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 
hebben een impact gehad op de samenstelling en het 
bijeenroepen van de zoneraden. De procedure voor 
de hersamenstelling van de zoneraad, zoals voorzien 
in de Wet Civiele Veiligheid, heeft de opstart van de 
nieuwe zoneraden op heel wat plekken in Vlaanderen 
vertraagd. Op basis van een evaluatie, uitgevoerd door 
Netwerk Bedrijfsvoering, zullen we de federale over-
heid een aantal wetswijzigingen voorstellen om na 
volgende gemeenteraadsverkiezingen sneller over te 
gaan tot de installatie én het bijeenroepen van de nieu-
we zoneraden. De voorstellen moeten de continuïteit 
en de goede werking van de zoneraden garanderen.

OPMAAK ARCHIEFSELECTIELIJSTEN

In overleg met Netwerk Bedrijfsvoering heeft het 
Rijksarchief een voorstel uitgewerkt over hoe de 
zones hun wettelijke verplichting inzake archivering 
kunnen uitvoeren. 

DUURZAAMHEIDSDOELSTELLINGEN

Ook voor de hulpverleningszones is duurzaamheid 
belangrijk. Daarom hebben de zones beslist om 
in hun beleidsplannen rekening te houden met de 
duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd door de 
Verenigde Naties. Deze zogenaamde ‘SDG’s’ bie-
den handvaten voor de zones om hier op een meer 
structurele manier aan te werken.

DELEGATIE HANDTEKENINGBEVOEGDHEDEN

Om de brandweerorganisatie zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen wordt gewerkt aan een overzicht van 
de mogelijkheden inzake handtekeningbevoegdhe-
den. Dit gebeurt in overleg met Netwerk Bedrijfs-
voering zodat deze denkoefening alle zones kan 
inspireren. 

Personeelsbeheer
Netwerk HRM
Coördinatie  

maj. Frank Maertens

Wetgeving
Netwerk Bedrijfsvoering

Coördinatie  
kol. Philippe Maudens

Organisatie- 
ontwikkeling

Netwerk  
Bedrijfsvoering

Coördinatie  
maj. Dominic Knapen

Financieel beheer
Netwerk Financiën

Coördinatie  
kol. Wim Van Biesen

ICT - Opscom 
Netwerk ICT
Coördinatie  

maj. Peter De Vijlder

BEDRIJFSVOERING
Coördinatie  

maj. Frank Maertens
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TOEGANG TOT INFORUM

Inforum is de juridische database voor de lokale be-
sturen. Voor een betere juridische ondersteuning van 
de hulpverleningszones oordeelde Netwerk Bedrijfs-
voering dat een aansluiting vanuit Netwerk Brand-
weer een meerwaarde zou betekenen voor de zones. 
Na goedkeuring door de Raad van Zonecommandan-
ten werd gestart met onderhandelingen met Inforum 
voor een lagere abonnementsprijs voor de zones. 

DEONTOLOGISCHE CODE

Netwerk Bedrijfsvoering trad op als adviserend or-
gaan voor de uitwerking van een deontologische 
code voor elk brandweerpersoneelslid dat in naam 
van Netwerk Brandweer wil optreden.
Op vraag van de Raad van Zonecommandanten 
paste het netwerk in 2019 de deontologische code 
aan in en bekeek in hoeverre deze ook in de zones 
kan gebruikt worden.

TOEGANG TOT HET KADASTER

om de facturatie door de zone efficiënter te laten 
verlopen, willen de zones toegang krijgen tot het 
kadaster. Vanuit Netwerk Bedrijfsvoering werd de 
vraag gesteld aan de FOD Binnenlandse Zaken om 
hier op te treden namens de hulpverleningszones. 
Zij kunnen immers een algemene machtiging onder-
handelen met hun collega’s van de FOD Financiën.

ANDERE DOSSIERS

•  Digitaal vergaderen bestuursorganen
•  Traject naar Uitmuntendheid (eerste stappen)
•  Bestuurlijk toezicht
•  Publicatie van inspectieverslagen: do’s en don’ts
•  Bevoegdheidsdelegatie (Zoneraad tot Zonecolle-

ge of zonecommandant)
•  Toegang tot rijksregister

Netwerk HRM

BRANDWEERSTATUUT

Deze werkgroep nam verschillende initiatieven om 
de lacunes in het nieuwe brandweerstatuut weg te 
werken. Netwerk Brandweer pleit voor een HR-be-
leid op maat van de risico’s van de hulpverlenings-
zones en ijvert voor een hele reeks aanpassingen 
die cruciaal zijn om het brandweerman-brandweer-
vrouw-zijn ook in de toekomst aantrekkelijk te ma-
ken voor nieuwe én huidige professionals en vrijwil-
ligers.

In overleg met de mutualiteiten, het RIZIV en de RVA 
werden informatieve nota’s uitgewerkt over de toe-
passing van uitkeringen gekregen als jobstudent, 
uitkeringen door het OCMW, het zorgkrediet, het 
geboorteverlof en het ontvangen van een RVA-uit-
kering. 

12 387 
personeelsleden

 2985 brandweer Beroeps
 7873 Brandweer vrijwilligers
 70 Ambulanciers Beroeps
 825 Ambulanciers vrijwilligers
 634 Administratief personeel
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HERVORMING TUCHTPROCEDURE

Netwerk HRM heeft, op basis van de ervaringen van 
de zones, een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe 
tuchtprocedure voor het brandweerstatuut. Dit voor-
stel moet zorgen voor een efficiëntere procedure 
met minder risico’s op procedurefouten.

SPECIALISATIETOELAGE

Netwerk HRM heeft een ontwerpstandpunt uitge-
werkt voor het schrappen van de diplomatoelage en 
de toepassing van de wetgeving inzake de specia-
lisatietoelage. 
Dit dossier wordt in 2020 verder behandeld.

DELEGATIETABEL

De FOD Binnenlandse Zaken had een nota verspreid 
voor het verstrengen van de mogelijkheden inzake 
delegatie. Netwerk HRM was het niet eens met de 
interpretatie van de FOD en heeft geadviseerd om 
de vroegere werkwijzen te blijven hanteren. 
Dit dossier wordt in 2020 nog verder behandeld.

DOSSIERS

• Federaal Geschiktheidsattest middenkader
•  Bureau van de vrijwilligers 

Netwerk ICT

E-LOKET 1722

Het afgelopen jaar bleek bij verschillende gelegen-
heden (stormen, wateroverlast) dat het oproepnum-
mer 1722 voor niet-dringende interventies niet goed 
functioneert. De 112-centrale die het nummer be-
mant, is overbevraagd en de informatie stroomt veel 
te traag door. 

Netwerk Brandweer heeft geijverd voor een fede-
raal e-loket om niet-dringende interventies aan te 
vragen. Zo kunnen de zones de oproepen en aan-
vragen zelf monitoren, en hun interventies sneller 
en efficiënter plannen. Dit heeft nu concreet vorm 
gekregen in een project IBZ-Netwerk Brandweer.

BRANDWEER INFORMATIEBUS

De hulpverleningszone Waasland is gestart met de 
uitbouw van een informatiebus. De zonale data wor-
den bewaard op een centrale locatie waar alle zona-
le applicaties op aansluiten. Het grote voordeel voor 
de zone is dat zij veel onafhankelijker wordt van le-
veranciers en dat ze eigenaar is van haar eigen data. 
Binnen Netwerk ICT wordt bekeken of een dergelijk 
project kan uitgerold worden bij alle 20 Vlaamse zo-
nes. 

ANDERE DOSSIERS

•  Gedeeltelijke samenvoeging met het Netwerk 
Operationele Communicatie

•  Mandaat in V-ICT-OR

Foto: HVZ Oost Vlaams-Brabant
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Netwerk Financiën

BBC

Netwerk Brandweer ijvert ervoor om de boek-
houdregels voor de lokale besturen (de beleids- en 
beheercyclus, of kortweg BBC) ook uit te breiden 
naar de hulpverleningszones. Zo zou het boek-
houdwerk veel efficiënter verlopen en zou de finan-
ciële rapportage aan de gemeentebesturen een-
duidig én helder zijn. Netwerk Brandweer vraagt de 
federale overheid om BBC te implementeren in de 
wetgeving. De nota daaromtrent is klaar.

BTW-RULINGS

Netwerk Financiën werkte aan een overzicht van de 
BTW-rulings die de verschillende hulpverleningszo-
nes hebben afgesloten met de fiscus. 

INVENTARISATIE ZONALE 
RETRIBUTIEREGLEMENTEN

Netwerk Financiën verzamelde een overzicht van 
alle zonale retributiereglementen. Dit biedt de zo-
necommandanten de mogelijkheid om hun zonale 
retributiereglement te vergelijken met de andere 
zones. 

EVOLUTIE ZONALE KOSTEN 2019-2025

Netwerk Brandweer bepleit bij de federale overheid 
een continue stijging van de federale dotatie. Deze 
federale dotaties blijven immers sinds 2018 ongewij-
zigd. Ondertussen stijgen de kosten van de hulpver-
leningszones, zelfs bij ongewijzigd beleid. Netwerk 
Financiën werkte aan een overzicht van deze stij-
gende kosten. Deze cijfers moeten het dossier van 
Netwerk Brandweer voor een stijging van de federa-
le dotaties sterker maken. 

ANDERE DOSSIERS

•  Facturering en invordering ziekenwagenfacturen
•  Heropstart werkgroep IBZ voor berekening meer-

kosten brandweerhervorming

Projectgroep  
Informatieveiligheid

De Data Protection Officers van de verschillende 
hulpverleningszones vinden elkaar in de Project-
groep Informatieveiligheid. Ze bekeken samen hoe 
alle zones GDPR-conform kunnen zijn en ze namen 
ook de informatiedoorstroming naar o.a. de federa-
le overheid onder de loep. Ook daar is de bescher-
ming van persoonsgegevens noodzakelijk.

Foto: Pierre-henri Demeyere
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Netwerk Communicatie

OPRICHTING VAN EEN CRISIS-
COMMUNICATIEGROEP

Na het volledig uitvallen van de Noodcentrales 112 
in het voorjaar startten de communicatoren van de 
brandweer een crisiscommunicatiegroep op. Inci-
denten die op Vlaams niveau een impact hebben 
kunnen zo zeer snel opgevangen worden. Deze 
groep heeft bij het zware ongeval in Beringen een 
belangrijke rol gespeeld in het stroomlijnen van de 
communicatie en om de externe persvragen op te 
vangen.

INFOGRAPHIC STORM 10-12/03/2019

Door op 48u alle interventiecijfers van alle brand-
weerzones te verzamelen, werd aan het publiek be-

Communicatie
Netwerk  

Communicatie
Coördinatie  

maj. Bert Brugghemans

Beleid & politiek
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

Externe Relaties 
(Fireforum, 

bedrijven, Anpi, 
Universiteiten, 
buitenlandse 
brandweer-

organisaties …) 
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

EXTERNE RELATIES
Coördinatie maj.  

Bert Brugghemans

Partnerschappen 
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

Meer informatie: bel naar het contactnummer voor de pers van Brandweer Zone Antwerpen 0476 99 13 76

In weer en wind: De brandweer was er 
20.000 keer voor u!

10-12/03/19 - Storm 120 km/u

#voertuigen
902 ingezette wagens  

op het piekmoment 

#manschappen
3984 ingezette personeelsleden  

op het piekmoment 

#interventies
20007 interventies

5476
Oost-Vlaanderen

Brandweer Zone Centrum
Brandweer Vlaamse Ardennen
Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen
Brandweerzone Meetjesland
Hulpverleningszone Waasland
Hulpverleningszone Zuid Oost

7370
Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen
Hulpverleningszone Rivierenland
Brandweer Zone Rand
Hulpverleningszone Taxandria
Brandweer zone Kempen

2143
Vlaams-Brabant

Hulpverleningszone Oost
Brandweerzone Vlaams-Brabant West

2834
Limburg

Hulpverleningszone Noord-Limburg
Brandweerzone Oost-Limburg
Hulpverleningszone Zuid-West 
Limburg

#interventies

1847
West-Vlaanderen

Hulpverleningszone 1
Hulpverleningszone Fluvia
Hulpverleningszone Midwest
Brandweer Westhoek

337
Brussel
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kendgemaakt hoeveel interventies er in Vlaanderen 
plaatsvonden in de week van de storm.  

DAG VAN DE BRANDWEER - 4 MEI

Naar aanleiding van de “Internationale dag van de 
Brandweer” heeft het Netwerk Communicatie een 
“fake tattoo” actie gelanceerd. Duizenden plaktat-
too’s werden uitgedeeld aan de mensen via alle 
brandweerkazernes in het Vlaamse land met de 
vraag om een selfie te nemen met de tattoo en die 
vervolgens te plaatsen op de sociale media.

Mede door de tientallen BV’s en politici die we kon-
den overtuigen om hun foto met tattoo en #dagvan-
debrandweer te posten, was de actie een waar suc-

ces met posts van 
duizenden mensen 
die brandweer een 
hart onder de riem 
wilden steken. De 
actie haalde zelfs 
de felbegeerde 
status van “tren-
ding” op Twitter.

ROOKMELDERS 2020

Vanaf 1 januari 2020 verandert de wetgeving en is in 
elke wooneenheid de aanwezigheid van minstens 1 
rookmelder verplicht per bouwlaag. 

Daarom heeft Netwerk Brandweer de bevoegde 
Vlaamse Minister gecontacteerd. Het resultaat is 
dat Netwerk Brandweer 20 000 rookmelders gratis 
ontvangen heeft van Vlaanderen. Ook heeft Net-
werk Brandweer het communicatiemateriaal voor 
de voorjaarscampagne van Vlaanderen gratis ter 
beschikking gekregen.

Vanuit de provincie West-Vlaanderen werd een sa-
menwerking tussen de netwerken Communicatie en 
Brandveilig SamenLeven opgestart om een sensi-

Foto: Netwerk Brandweer

En plots klinkt een 
rookmelder als 
muziek in de oren.

hangrookmelders.be
Registreer NU je rookmelders 

op hangrookmelders.be en maak 

kans op een Beats headphone.

Brand verwoest niet alleen woningen maar ook levens. 
Meer nog dan het vuur, maakt vooral de rook slacht-
o� ers. Hang rookmelders in huis, ze waarschuwen je 
bij brand. Als je de kans krijgt om jezelf en je gezin in 
veiligheid te brengen, dan klinkt het irritante geluid van 
een rookmelder plots als muziek in de oren. 
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biliseringscampagne voor het najaar uit te werken. 
Alle andere Vlaamse hulpverleningszones namen 
de campagne over. 

EN DE AWARDS ZIJN VOOR … 
NETWERK BRANDWEER!

De Campagne van Netwerk Brandweer “En plots 
klinkt een rookmelder als muziek in de oren …” haal-
de op de Fire Forum Awards op 26 november 2019 
in aanwezigheid van Minister De Crem twee awards 
binnen. In de categorie “Brandveiligheid - sensibili-
sering en preventie voor de bevolking” waar 4 pro-
jecten genomineerd werden, ging de award naar het 
project van Netwerk Brandweer voor het brandpre-
ventieproject “En plots klinkt een rookmelder als mu-
ziek in de oren”. Bij de tweede award, de publieks-
prijs, haalde Netwerk Brandweer meer dan 3x zoveel 
stemmen binnen als de campagne die op de tweede 
plaats stond. 

#HANGROOKMELDERS

Meer dan 10.000 inwoners in Vlaanderen registreer-
den hun rookmelder op de website “hangrookmel-
ders.be” en meer dan 85% van hen liet weten ook 
interesse te hebben voor brandveilige boodschap-
pen. 

Dank zij de registratie op deze website, heeft de 
brandweer al een eerste zicht op het aantal rook-
melders in Vlaanderen. Zo kan er gericht ingezet 
worden op gebieden waar er weinig rookmelders 
aanwezig zijn. Om de inwoners te belonen voor hun 
registratie, werd een wedstrijd gekoppeld aan de 
registratie. Heel wat zones doen bovendien een ex-
tra inspanning door de winnaars in de bloemetjes te 
zetten in de plaatselijk brandweerkazerne. In 2020 
zetten de netwerken Communicatie en Brandveilig 
Samenleven ook in op dit communicatiemiddel.

Foto’s: Netwerk Brandweer
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VUURWERKCAMPAGNE 
#IKKNALZONDERVUURWERK

Netwerk Brandweer, VVSG en Dierenwelzijn Vlaan-
deren sloegen dit jaar de handen in elkaar voor 
een gezamenlijke campagne waarvoor het Netwerk 
Brandveilig Samenleven advies verleende. Samen 
vroegen zij de burgers om zelf geen vuurwerk af te 
steken. Mede dankzij het vuurwerkverbod van Ben 
Weyts kreeg de campagne enorme persaandacht en 
werd de problematiek uitgebreid onder de aandacht 
gebracht. Het afsteken van vuurwerk was immers 
sinds 2019 verboden voor particulieren tenzij de ge-
meente een uitzondering toestaat. 

Het Netwerk Communicatie zette in op de ontwikke-
ling van een jaarlijks herbruikbare campagne waar-
bij dierenwelzijn centraal stond. Elke zone ontving 
een gepersonaliseerde versie van de affiche en de 
banners. De originele post van de bewustmakings-
campagne #Ikknalzondervuurwerk werd 1.6 miljoen 
keer bekeken!
Na afloop van de campagne, wilde het Netwerk 
Communicatie iedereen bedanken voor hun inzet 
en postten zij, op hun manier, een leuke foto mét 
boodschap.

Foto: Netwerk Brandweer
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Externe Relaties

 FOD BINNENLANDSE ZAKEN “STRATEGISCH 
OVERLEG”

Maandelijks is er overleg met de Directeur-Gene-
raal (a.i.) van de Civiele Veiligheid. Na een perio-
de van zoeken, en elkaar leren kennen, zijn deze 
overlegmomenten steeds waardevoller gebleken. 
Door constructief in te zetten en systematisch snel 
te communiceren in geval van moeilijke dossiers, 
bouwt Netwerk Brandweer aan de toekomst van de 
brandweer, samen met FOD Binnenlandse Zaken. 
Ook de aanwezigheid van ReZonWal en Brandweer 
Brussel hebben deze vergaderingen tot een nog ho-
ger niveau getild.

VLAANDEREN

Netwerk Brandweer heeft ingezet op contacten met 
de Vlaamse overheid, o.a. Kabinet Homans en Van 
den Heuvel. Via VVSG zijn de prioriteiten van Net-
werk Brandweer ook tot bij Jan Jambon, als rege-
ringsonderhandelaar, geagendeerd en wordt ad hoc 
overlegd voor dossiers met hogere prioriteit.

REZONWAL

Brand houdt geen rekening met taal en veiligheid is 
een prioriteit bij alle brandweerdiensten ter wereld. 
Met de Waalse Zonecommandanten is een trimestri-
eel overleg vastgelegd en wordt ad hoc overlegd 
voor dossiers met hogere prioriteit.

BRANDWEER BRUSSEL

De brandweer van Brussel wordt in alle netwerken 
uitgenodigd. Ze nemen deel aan de besprekingen 
en wisselen informatie uit. 

Foto: HVZ Taxandria - Iris Gueuns

Foto HVZ Midwest - Pierre-henri Demeyere
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 BVV - BRANDWEERVERENIGING 
VLAANDEREN

In 2019 sloot Netwerk Brandweer een convenant 
af met BVV waarbij het provinciale netwerk van 
BVV de informatiedoorstroming top-bottom en bot-
tom-top ondersteunt.
BVV organiseert ook het Brandweercongres in op-
dracht van Netwerk Brandweer. Aan dit evenement 
nemen tussen 600 en 800 brandweermensen deel.
BVV coördineert de aanmaak van het vaktijdschrift 
‘De brandweer[m/v]’ dat verdeeld wordt over meer 
dan 10 000 brandweermensen.

 VVB - VERENIGING VRIJWILLIGE 
BRANDWEER

Met VVB zijn er ad hoc vergaderingen geweest, o.a. 
naar aanleiding van de studie “De toekomst van de 

vrijwilligheid bij de brandweer”, en de hoorzittingen 
in de kamercommissie veiligheid over de hervor-
ming van de Civiele Veiligheid.

VAKORGANISATIES

Viermaandelijks zitten de nationale vakorganisaties 
met Netwerk Brandweer aan tafel.

REDACTIERAAD FIREFORUM - AGORIA

Via de redactieraad van Fireforum, waar we mee 
de inhoud van de artikelen bepalen, geven we 
brandveiligheidsadvies aan de bouwsector en de 
industriële sector. Nieuwe wetgeving wordt via het 
tijdschrift bekendgemaakt aan brandpreventionisten 
van de hulpverleningszones die deze dan in de 
praktijk brengen in de steden en gemeenten.

Foto: Brandweer Zone Antwerpen
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FEU: FEDERATION OF EUROPEAN 
FIREFIGHTERS

België is bezig aan zijn tweede termijn als voorzitter 
van de Europese federatie. Door internationaal de 
vinger aan de pols te houden brengen we Europese 
kennis mee in onze Vlaamse regio.

KCCE - KENNISCENTRUM VAN DE CIVIELE 
VEILIGHEID

Sinds 2017 is trimestrieel overleg met het Kennis-
centrum van de FOD Binnenlandse Zaken structu-
reel ingepland.

 CTIF - COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL 
DE PRÉVENTION ET D’EXTINCTION DE FEU

Het CTIF ontstond in 1900 in Parijs met als doel het 
wereldwijd stimuleren van samenwerkingen tussen 
brandweermensen en andere experten. Netwerk 
Brandweer is voor verschillende thema’s lid van 
CTIF en vaardigt daarvoor vertegenwoordigers uit. 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE 
FIGHTERS (IAFF)

Netwerk Brandweer is als één regio lid van deze in-
ternationale organisatie.

KAMERCOMMISSIE HERVORMING CIVIELE 
VEILIGHEID

Op 22 oktober 2019 gaf een afvaardiging van Vlaam-
se zonecommandanten toelichting voor de Kamer-
commissie die belast werd met het evalueren van de 
hervorming van de Civiele Bescherming. Daar werd 
de - grote - impact van de reorganisatie van de Ci-
viele Bescherming op de werking van de brandweer 
toegelicht.

COMITÉ C

Op vraag van FOD Binnenlandse Zaken zal Netwerk 
Brandweer optreden als expert voor FOD bij de on-
derhandelingen van Comité C.

Foto: HVZ Noord-Limburg
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Foto: HVZ Fluvia - Wim Vandenhoeck

Foto Brandweer Zone Rand - Kevin Coeckelberghs
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De vrijwilliger in de brandweer

De vrijwilligers in de brandweer zijn een bijzondere 
categorie. Er zijn immers weinig sectoren waar men 
aan mensen, die in hoofdberoep een andere acti-
viteit uitvoeren, zo een belangrijke taak als de be-
scherming van hun familie, buren, vrienden en onbe-
kende mede-inwoners toevertrouwt. Dat de taak die 
deze mensen op zich nemen belangrijk is, kan mak-
kelijk afgeleid worden uit de toegangsvoorwaarden 
die opgelegd worden en de intensieve opleiding die 
daarop volgt. Ook tijdens hun carrière worden deze 
vrijwilligers strikt opgevolgd. In sommige regio’s zijn 
vrijwilligers essentieel voor de hulpverlening, in an-
dere regio’s vullen ze de werking van de beroeps-
brandweermensen. 

VISIENOTA NETWERK BRANDWEER OVER 
DE TOEKOMST VAN DE VRIJWILLIGHEID BIJ 
DE BRANDWEER

In een eerste fase had Netwerk Brandweer de pro-
blemen i.v.m. de vrijwillige brandweer in kaart ge-
bracht. Dit gebeurde onder begeleiding van een 
externe partij, en in samenwerking met de meest 
relevante stakeholders.
In een tweede fase heeft Netwerk Brandweer nu 
ook de mogelijke oplossingen voor huidige en toe-
komstige problemen uitgewerkt. Het resultaat is een 
45 pagina’s tellend rapport met allerlei voorstellen, 
en een strategische visie om deze uitdagingen aan 
te gaan op middellange termijn.

De vrijwilliger in 
de brandweer

Coördinatie  
kol. Koen Bollen,  

maj. Filiep Dekiere 

Foto: Brandweerzone Meetjesland
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Oprichting nieuw netwerk ‘Voorzitters van de Bureau’s  
van de Vrijwilligers’

Sinds 2019 zijn de hulpverleningszones die vrijwilli-
gers in dienst hebben, verplicht om een ‘Bureau van 
de vrijwilliger’ op te richten. Om de verschillende 
verantwoordelijken binnen de zones met elkaar in 
contact te brengen, werd een netwerk ‘Voorzitters 
van de Bureaus van de Vrijwilligers’ opgericht.   Zodra 
een zonaal bureau opgestart is, wordt de verkozen 
voorzitter toegevoegd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het netwerk Bedrijfsvoering, het netwerk HRM, de 
VVB en per provincie een afgevaardigde vrijwilliger 
bundelden de krachten om dit op te starten door 
een basis voor een huishoudelijk reglement te ont-
werpen. Dit basisdocument dient als startpunt voor 
de zones en biedt voldoende ruimte om op maat van 
de eigen zone ingevuld te worden.

VISIE OP VRIJWILLIGERS IN DE BRANDWEER

Netwerk Brandweer liet een externe partner een 
doorlichting doen van de huidige plaats van de vrij-
williger in de brandweer. Een overleggroep met vrij-
willigers uit de hulpverleningszones en  specialisten 
op niveau van HRM en Bedrijfsvoering nam deel aan 
deze werkgroep. Dit resulteerde in een visiedocu-
ment over vrijwilligerswerking in de hulpverlenings-
zones. In 2020 gaat Netwerk Brandweer in gesprek 
met FOD Binnenlandse Zaken over dit document.

Foto: Pierre-henri Demeyere

Foto: HVZ Zuid-West Limburg - Katty De Wolf
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