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1

WOORD VOORAF

Beste lezer,
We zijn blij dat u interesse toont in het budget en de werking van Brandweer Zone Rand. In deze
nota trachten we zo goed mogelijk samen te vatten wat onze zone doet voor haar inwoners en welke
financiële middelen we aanwenden om onze missie waar te maken.
Brandweer Zone Rand is één van de 34 Belgische hulpverleningszones die op 1 januari 2015 werden
opgericht. Onze zone bundelt de krachten van 20 brandweerkorpsen en voorposten in 21 gemeenten
en is verantwoordelijk voor een grondgebied van 721 km² waar 411.628 inwoners wonen en werken.
Onze organisatie kan rekenen op 831 operationele brandweermannen, waarvan 792 vrijwilligers en
39 beroepskrachten. 19 administratieve en logistieke medewerkers ondersteunen onze
brandweerkorpsen. Onze teams zijn gehuisvest in 20 brandweerposten, waar 234 voertuigen en
containers klaar staan voor inzet. Dankzij al deze mensen staat Brandweer Zone Rand 24 op 24 uur, 7
dagen op 7 klaar voor onze gemeenten en hun inwoners.
De Wet op de Civiele Veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten beschrijven op welke manier de
“integrale veiligheidsketen” wordt georganiseerd in België. Niet alleen willen we elke burger op een
adequate manier helpen in geval van onheil, ook willen we vooral inzetten op het voorkomen van
rampspoed. Net daarom bepaalde de wetgever dat we onze dienstverlening moeten verbreden.
Onze werking mag zich niet enkel beperken tot het uitreiken van vergunningen, attesten en het
aanreiken van professioneel advies inzake de inrichting van woningen en gebouwen. Het is belangrijk
dat hulpverleningszones van bij de eerste stap betrokken worden in het ontwerpproces van de
openbare ruimte zoals wegenaanleg en de inplanting van basisinfrastructuur zoals nuts- en
watervoorzieningen. Op dit vlak is nog een hele weg af te leggen in overleg met alle stakeholders.
Het is de ambitie van Brandweer Zone Rand om dankzij een totaalaanpak te zorgen dat geen enkel
incident door de mazen van het hulpverleningsnet glipt. In tijden van budgettaire krapte is het onze
plicht om erop toe te zien dat deze totaalaanpak zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt.
Heel wat inspanningen gaan op dit moment naar de opbouw en ontwikkeling van onze zonale
structuren, met als doel het verbeteren van de samenwerking en het overbruggen van
(cultuur)verschillen. Want samen kunnen we sterker staan! Na 2 jaar hard werken, merken we dat de
eerste successen worden geboekt, met een nog betere brandweerzorg en dienstverlening voor onze
burgers tot gevolg.
De inspanningen worden zichtbaar. Het vertrouwen groeit.

Majoor Erik Janssen
Zonecommandant
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2

MISSIE-VISIE-WAARDEN

Visie missie en waarden zijn sterke woorden en zinnen waarin we neerschrijven waarvoor we staan
en wat we doen. Omdat we geloven dat deze woorden niet van bovenuit kunnen worden opgelegd,
werkten we deze in 2016 verder uit zodat hoe langer hoe meer mensen van ons team hierin gaan
geloven.

Missie
‘Brandweer Zone Rand beschermt en beveiligt de burger en zijn omgeving, de klok rond,
met passie en engagement’

Visie
‘Brandweer Zone Rand is een organisatie die een snelle en deskundige dienst- en hulpverlening
aanbiedt aan mensen en hun leefomgeving, waarbij veiligheid en beschikbaarheid hoog in het
vaandel worden gedragen’
‘Ons personeel bestaat uit gemotiveerde, betrouwbare vrijwilligers, die als belangrijke schakels
worden geolied door beroepsmedewerkers en ondersteunende diensten’
‘Onze bedrijfsvoering is eigentijds en modern, waarbij we voorzien zijn van modern materieel, en
gehuisvest zijn in voor onze diensten functionele gebouwen. Daardoor zijn alle taken van de integrale
brandweerzorg op elk moment en voor iedereen verzekerd’

Waarden
Veiligheid
Beschikbaarheid
Betrouwbaarheid
Professionaliteit
Betrokkenheid
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ZONALE STRUCTUUR

Brandweer Zone Rand bestaat uit 3 groepen
•
•
•

De bestuurlijke organen;
Het operationeel personeel;
Het administratief en ondersteunend kader;

Zij werken samen zodat de 411.628 inwoners van onze zone goed beschermd worden.
De door de leden van de zoneraad verkozen voorzitter van onze zone is de burgemeester van
Edegem Koen Metsu (NVA), heeft een politiek mandaat gekregen om het zonecollege en de zoneraad
te leiden. De burgemeester van Malle, Harry Hendrickx (DBM) is ondervoorzitter.
In de zoneraad zetelen de 21 burgemeesters van alle gemeenten in onze zone. De zoneraad is het
officiële beslissingsorgaan van Brandweer Zone Rand. De zoneraad vertegenwoordigt de inwoners
van onze zone, en vertaalt de wensen en noden vanuit de bevolking naar onze organisatie. Tijdens de
maandelijkse vergaderingen neemt de zoneraad beslissingen over de werking van Brandweer Zone
Rand.
Het zonecollege bestaat uit 6 burgemeesters en komt elke twee weken samen. De zonecommandant
en de zonesecretaris wonen deze vergadering bij.
De zonecommandant staat aan het hoofd van onze organisatie en is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het beleid van Brandweer Zone Rand. Hij is tegelijk voorzitter van de Technische
Commissie. Deze commissie is het overleg- en adviesorgaan waarin alle brandweermannen
vertegenwoordigd zijn door de lokaal commandanten van de brandweerposten.
De Technische Commissie staat de zonecommandant bij in de dagdagelijkse werking en adviseert
bovendien bij het opstellen van beleidsplannen, met inbegrip van het aankoopprogramma voor
materieel.
Tot slot wordt door overleg met het federaal kenniscentrum, de vakbonden, een zonaal
informatiecomité, vak- en belangenverenigingen en netwerken gezorgd dat op basis van de laatst
beschikbare informatie de best mogelijk beslissingen op een gedragen manier tot stand komen.
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A. Evaluatie van vorige budgetten
Om goed te kunnen budgetteren is het belangrijk om de voorgaande rekeningen, begrotingen en
wijzigingen te evalueren.

1

JAARREKENING 2015

In zitting van 30 september 2016 stelde de zoneraad de jaarrekening vast van het startjaar 2015.
Deze jaarrekening geeft voor het eerst een beeld van de besteding van de financiële middelen binnen
Brandweer Zone Rand.

1.1 Overzicht
2015
GEWONE DIENST

BUITENGEWONE
DIENST

UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld
Totaal
ONTVANGSTEN
Prestaties
Overdrachten
Schuld
Totaal

Budget

Rekening

Realisatie
graad

€ 9.006.418
€ 4.185.318
€ 292.956
€ 150.000
€ 13.634.692

€ 7.962.041
€ 3.800.076
€ 411.619
€0
€ 12.173.736

88%
91%
141%

€ 452.688
€ 13.719.888
€ 7.500

€ 590.403
€ 14.130.480
€ 145

130%
103%
2%

€ 14.180.076

€ 14.180.076

€ 3.154.925

€ 2.826.293

90%

€ 280.320
€ 1.800.000

€0
€0

0%
0%

UITGAVEN
Investeringen
ONTVANGSTEN
Overdrachten
Schuld

Het budget van 2015 was een combinatie van enerzijds de BBC-budgetten zoals iedere commandant
had onderhandeld met zijn gemeentebestuur. Anderzijds werd een zonale budgetlaag toegevoegd
om de zonale projecten die noodzakelijk waren voor de samenwerking van de lokale
brandweerposten te kunnen opstarten.
In 2015 waren er 3 zonale projecten:
•
•
•

Opstarten zonale bedrijfsvoering
Opstarten zonale oproepcomputer
Blijven investeren in rollend materieel.
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1.2 Evaluatie jaarrekening 2015
Het opstartjaar 2015 is op financieel vlak vrij chaotisch verlopen. Naar analogie met de
politiehervorming hadden we kunnen weten dat dit in de sterren geschreven stond.
Volgende elementen speelden hierbij een rol:
•
•

Het bouwen van de zonale organisatie is moeilijker verlopen dan gepland.
Een groot deel van het jaar 2015 heeft een externe partner, BDO, de boekhouding in
opdracht van Brandweer Zone Rand uitgevoerd onder leiding van bijzondere
rekenplichtige Sven Symens. Zij verwerkten de bestelbonnen, boekten facturen en
stelden mandaat- en betaallijsten op. Pas in oktober 2015 zijn 2 nieuwe medewerkers van
Brandweer Zone Rand aan de slag gegaan om de boekhouding in eigen beheer te gaan
voeren onder leiding van waarnemend hoofd bedrijfsvoering/zonesecretaris Hugo Tant en
Sven Symens.
• Het zoeken naar een plaats om het zonaal kantoor te huisvesten heeft pas in augustus
2015 zijn beslag gekend.
• Er was een wissel van een waarnemend zonecommandant naar een definitieve
zonecommandant.
• In oktober 2015 heeft de bijzondere rekenplichtige zijn ontslag gegeven. In afwachting
van de aanstelling van een nieuwe bijzondere rekenplichtige is Sven Symens de functie
blijven waarnemen. Vanaf 1 april 2016 werkt Jerry Kegels als bijzondere rekenplichtige
voor onzezZone.
• Op 1 mei 2016 is het waarnemend hoofd bedrijfsvoering/zonesecretaris opgevolgd door
Sabine Van Dooren.
In 2015 kregen we voor het eerst zicht op de verdoken kosten zoals verzekeringen, telefoonkosten,
poetsen van de gebouwen en nog zoveel contracten die in de algemene gemeentebudgetten
verweven zaten zonder dat ze expliciet in de brandweerbudgetten vermeld stonden.
In functie van de mogelijkheden van het team is vooral ingezet op de continuïteit van de
dienstverlening zodat lonen en facturen werden betaald, de bestellingen bleven doorgaan,
tankkaarten konden gebruikt worden en contracten werden overgezet zodat de hulpverlening
verdergezet kon worden.

1.3 Conclusie
Brandweer Zone Rand is in staat te werken binnen de gestelde krijtlijnen. Voor de uitgaven ligt de
besteding tussen 88% en 91%.
In 2015 diende de gebudgetteerde lening van € 1.800.000 niet te worden opgenomen. De
voornaamste reden hiervoor was dat de overgedragen kredieten van 2014 naar 2015 (€2.526.028)
om softwarematige reden opnieuw werden opgenomen in begroting 2015, en aldus dubbel in
rekening werden gebracht (een eerste maal in het rekeningresultaat 2014, een tweede maal in het
begrotingsresultaat 2015).
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2

BUDGET EN BUDGETWIJZIGING 2016

2.1

Overzicht

2016

Initieel budget

GEWONE DIENST

BUITENGEWONE
DIENST

Budgetwijziging

Verschil

UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld

10.721.005
4.773.188
358.420
320.000

10.399.728
4.459.443
375.420
50.000

-321.277
-313.745
17.000
-270.000

Totaal

16.172.613

15.284.591

-888.022

ONTVANGSTEN
Prestaties
Overdrachten
Schuld

486.106
16.704.786
-

622.116
16.369.344
-

136.010
-335.442
-

Totaal

17.190.892

16.991.460

-199.432

4.424.575

5.456.806

1.032.231

420.296
3.000.000

495.296
3.000.000

75.000
-

UITGAVEN
Investeringen
ONTVANGSTEN
Overdrachten
Schuld

Het budget 2016 werd opgemaakt in september 2015. Op dat moment beschikte de organisatie nog
niet over een financiële dienst of resultaten en statistieken van het werkjaar 2015.
Daarom kozen we ervoor om nog geen ‘volledig’ budget op te maken, maar ons toe te spitsen op 4
(evidente) zonale speerpunten:
•
•
•
•

Versterken van de organisatie - operationeel en administratief;
Blijven investeren in materieel;
Investeren in opleiding;
Investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);

In september 2016 werd een budgetwijziging goedgekeurd door de zoneraad. Deze budgetwijziging
was voor het eerst gebaseerd op een standopgave en resultaten.
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2.2

Evaluatie werkingsjaar 2015-2016

Als we de werking tussen oktober 2015 en oktober 2016 evalueren dan kunnen we volgende zaken
vaststellen:
Operationele werking
De operationele werking van de bestaande brandweerposten is verdergezet. Alle posten blijven
minimaal uitrukken met dezelfde slagkracht zoals in de gemeentelijke werking. Doordat in 2016
bijna alle energie werd geïnvesteerd in het veranderingsmanagement bleek er geen tijd voor het
opstellen van nieuwe operationele procedures.
Oprichting financiële dienst
Op 1 oktober 2015 startten 2 medewerkers bij Brandweer Zone Rand Sonja Kemland, deskundige
boekhouding en Debby Sleeckx, administratief medewerker. Hun voornaamste taken zijn:
• Verwerken van de gegevens van 2015
• Bestellingen en aankopen faciliteren en registreren
• Verwerking inkomende en uitgaande facturen;
• Inkomsten en boekhouding verifiëren
• Betalingen uitvoeren
• …
Realisaties:
•
•
•
•
•

•

•

In het budget 2016 werden de zonale budgetten uitgesplitst en voorzag men opnieuw
lokale budgetcodes.
Brandweer Zone Rand stelde in september 2016 de jaarrekening 2015 vast die een beeld
gaf van het eerste jaar werking van onze organisatie.
In functie van begrotingswijziging 2016 en begroting 2017 voerde de zonecommandant
voor het eerst bilaterale budgetbesprekingen met de lokaal commandanten.
De organisatie keurde begrotingswijziging 1 & 2 2016 goed. Voor het eerst in zijn jonge
geschiedenis kon Brandweer Zone Rand zich hierbij baseren op concrete standopgaves.
Op vraag van de medewerkers werkte men een leidraad uit voor de zonale en de lokale
budgetten. Deze leidraad zorgt voor duidelijke afspraken met betrekking tot het gebruik
van de verschillende begrotingscodes en het aanwenden van de budgetten van de
gewone en buitengewone dienst.
De financiële dienst voerde een systeem van bestelaanvragen in. Hierdoor kan elk
voorstel tot bestelbon/aankoop geverifieerd worden op technische vereisten. Vervolgens
kan de zonecommandant en/of het zonecollege zich buigen over de opportuniteit van de
bestelling of aankoop.
Het aanmaken van bestelaanvragen werd beperkt tot een functioneel verantwoordelijke
per begrotingscode, zodat de besteding van de budgetten beter kan opgevolgd worden
en meer transparant is.
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Oprichting dienst ‘Preventie en Bescherming op het Werk’
De preventieadviseur vervult een sleutelfunctie bij de invulling van de arbeidswetgeving. Brandweer
Zone Rand is een autonome entiteit met rechtspersoonlijkheid en voert een erg specifieke kerntaak
uit, namelijk de brandweerwerking. Bovendien heeft de FOD Binnenlandse Zaken een standpunt
ingenomen in deze materie. Gezien deze aspecten en een sterkte motivatie zijn we verheugd dat het
zonecollege en de zoneraad beslisten om een eigen preventieadviseur op niveau 1 aan te werven.
Na 2 aanwervingsrondes heeft Brandweer Zone Rand een geschikte kandidaat kunnen aanwerven.
Jan Herrygers, startte op 1 augustus 2016 in onze organisatie.
We kunnen vaststellen dat de culturen (ook inzake arbeidsveiligheid) erg divers zijn in de
verschillende brandweerkorpsen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de preventieadviseur
gedurende een opstartperiode een nulmeting te laten uitvoeren om deze culturen in kaart te
brengen. Uit deze nulmeting vloeit een concreet jaaractieplan en een globaal preventieplan.
Vanaf 1 januari 2017 zal onze preventieadviseur ook van start gaan met de advisering van de
aankoop PBM’s, gevaarlijke stoffen, machines, ongevallenonderzoek, …
Opstart zonale preventiedienst
Brandweer Zone Rand besliste om een preventiemedewerker aan te werven om de verschillende
lokale brandweerposten bij te staan met de preventiedossiers. Niki Janssens kwam als meest
geschikte kandidaat uit de wervingsprocedure. Zij werkt onder andere voor de brandweerposten
Brasschaat, Edegem, Schoten, Wuustwezel en staat ook andere lokale brandweerposten bij. Onder
leiding van projectleider proactie en preventie, Kapt. Danny Van Oeckel, maakt zij werk van de
opstart en verdere uitbouw van de zonale preventiedienst.
Een aankoopdienst werd opgericht
Op 1 juli 2015 kwam projectcoördinator An Van den Berg in dienst. In samenwerking met logistiek
coördinator Kapt. Koen Vanderzwalm startte zij binnen de 3P-toepassing volgende
overheidsopdrachten op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankoop ziekenwagen Wuustwezel (€ 112.555,41)
Lichte materieelwagen Edegem (€ 29.558,85)
Aankoop ASTRID-pagers (€ 31.853,30)
Huur ladderwagen Zandhoven (€ 55.660)
Opleidingen Campus Vesta (€ 230.000)
Extern juridisch advies voor Brandweer Zone Rand (€ 17.151,75)
Ombouw lichte materieelwagen Edegem (€ 39.978,40)
Aankoop 2 bostankwagens (€ 537.809,73)
Aankoop 7 traploopmachines (€ 40.126,50)
Aankoop lichte materieelwagen Lint (€ 80.299,23)
Aankoop 135 ASTRID-pagers (€ 40.930,61)
Leveren van een platform voor het uitwisselen van informatie in het kader van
brandpreventie (raming € 17.500)
Aankoop groot debietventilator (raming € 80.000)
Tijdelijke vervanging projectleider HR (raming € 60.984)
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•
•

Aankoop 3 personeelswagens (Essen, Wommelgem, Ranst) (raming € 148.000)
Aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven begroting 2016
(raming € 3.000.000)
• Materiaal testparcours fysieke paraatheid (€ 40.837,50)
• Aankoop dienstkledij
• Andere aankopen werden gemotiveerd op basis van ‘markten’ van FOD Binnenlandse
Zaken, onder andere interventiekledij, ademluchtflessen met beschermhoes, maskers,
radiocommunicatie, interventielaarzen, autopompen, ladderwagens,…
Deze opdrachten werden zonder opmerkingen of klachten afgerond.
Globale aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
Bij opmaak budget 2016 was reeds duidelijk dat het globaal aankopen van kledij en
beschermingsmiddelen een belangrijk speerpunt zou gaan worden van de zonale werking. Daarom
voorzag Brandweer Zone Rand € 270.000 extra binnen de zonale middelen. Bij de opmaak van de
begrotingswijziging werd deze keuze nog sterker benadrukt, aangezien de lokaal commandanten
bereid waren om een groot deel van hun lokale budgetten toe te wijzen aan het zonale PBM-project.
De lokaal commandanten gaven duidelijk aan dat de vervangingsinvesteringen van PBM’s, en dus de
bescherming van hun manschappen prioriteit had. Daarom werd bij budgetwijziging 2016 een lokale
input van € 194.230 vrijgemaakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het totale beschikbare
budget voor de aankoop van persoonlijke uitrusting voor 2016 komt zo op een bedrag van € 464.230.
We stellen vast dat er nog onvoldoende aandacht is voor arbeidshygiëne.
Een dienst ‘Opleiden & Oefening’ werd opgericht
In november 2015 werd in uitvoering van de Wet op de Civiele Veiligheid eindelijk het ‘KB opleiding’
gepubliceerd. Dit was dringend en noodzakelijk om nieuwe mensen te kunnen aanwerven en
bevorderen. Het KB beschrijft de nieuwe structuur van de opleidingen binnen de brandweer en
nieuw voor ons is dat wordt bepaald hoeveel permanente en voorgezette opleiding minimaal dient
te worden gevolgd door iedere operationeel lid van onze organisatie (met een groeipad). Met deze
wettelijke bepalingen krijgt opleiding en oefenen een nog meer prominente rol binnen de integrale
veiligheidsketen, meer bepaald binnen het hoofdstuk preparatie.
De taken die onze medewerkers vervullen, zijn erg veelzijdig en spelen zich hoe langer hoe meer af in
zeer complexe en potentieel gevaarlijke omstandigheden. Mede daarom is Brandweer Zone Rand
uitgerust met hoogtechnologisch materiaal.
Dit maakt dat de opleiding voor al deze taken en het gebruik van dit materiaal hoe langer hoe meer
vanuit een systematische aanpak dient te gebeuren.
Het budget werd in 2016 verhoogd van € 190.000 naar € 290.000. Deze verhoging werd gebruikt om
tegemoet te komen aan de eerste stap van die graduele verhoging zoals voorzien in het ‘KB
opleiding’.
Concreet werd hiervoor 3 uur warme training (trainingen met vuur in een realistische omgeving) per
ploeg voorzien ter behouden van de basiskennis en kunde. Daarnaast werd er 6 uur training per
ploeg voorzien onder de vorm van realistische training met verschillende scenario’s op Campus
Vesta. Deze trainingen vallen onder de zogenaamde voortgezette opleiding of verbreding en
noodzakelijke verdieping van kennis en kunde.
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De technische commissie is van oordeel dat deze aanpak een grote stap voorwaarts is en dat deze
moet worden voortgezet.
Daarnaast blijft ook het normale jaarlijkse opleidingsverloop voorzien met onder meer de
opleidingen voor rijbewijs C, duikers en oppervlakte assistenten, de verplichte recyclage training voor
gaspakdragers, de opleiding van zonale instructeurs (FOROP-opleidingen), de brevetopleidingen
volgens het oude KB alsook de start van de eerste brevetopleiding BO1 (vroeger brevet
brandweerman) volgens het nieuwe KB.
Na een jaar werking merken we een verschillen op tussen de brandweerposten bij het toepassen en
organiseren van het opleidings- en oefenbeleid. Nog niet alle lokale posten werken volgens een
systematiek van lesbrieven, oefenkaarten en instructiefiches. Dit is vanuit de gevraagde
systematische aanpak opgelegd door de Wet op de Civiele Veiligheid en de arbeidswetgeving niet
langer wenselijk. Met de komst van dit KB is registratie van de opleiding cruciaal. Immers, slechte
registratie of niet registreren van opleidingen kan leiden tot te weinig gevolgde uren met reden van
onmiddellijk ontslag tot gevolg.
Een evaluatie toont aan dat de registratie zowel op Campus Vesta als binnen Brandweer Zone Rand
nog hiaten vertoont, waardoor een gedetailleerde evaluatie of benchmarking tussen de posten
vrijwel onmogelijk is. Tevens stellen we vast dat in 2016 niet elke brandweerpost voldoende
capaciteit had om invulling te geven aan het oefenen volgens de vooropgestelde systematiek.
Per 1 september 2016 hebben we proactief een projectcoördinator opleiden en oefenen
aangeworven, Pieter Van Turnhout, die onder de vleugels van luitenant Ronny Van Riel, de
coördinator opleiden en oefenen wnd., volop bezig is met het opzetten van deze systemen en het
uitwerken van deze totaalaanpak. Het resultaat van deze visie zal de benodigde capaciteit omvatten.
Deze visie zal vertaald worden in een opleidings- en oefenreglement om zo concrete afspraken te
verankeren in onze organisatie.
Binnen de integrale veiligheidsketen zullen proactie en preventie ervoor zorgen dat er hoe langer
hoe minder onheil zal zijn. Dit is een zeer positieve evolutie, maar daardoor daalt de kans op het
verwerven van ervaring in de praktijk. Mede daardoor zal het belang om realistisch te trainen en
voldoende ervaring op te doen op een brandweerschool alleen maar toenemen. Het ‘KB opleiding’
impliceert voor 2017 een verdubbeling (van 6 naar 12uur) van het aantal verplichte uren. Om
invulling te kunnen geven en te voldoen aan deze voorwaarden, zal het budget opleiden en oefenen
gradueel mee moeten stijgen.
Project vervanging zend- en oproepapparatuur
Naar analogie met de PBM’s stelden we bij de begrotingswijziging 2016 vast dat er een grote
behoefte was aan zend- en oproepapparatuur. De ASTRID-apparatuur die in 2005 door FOD
Binnenlandse Zaken ter beschikking was gesteld, is stilaan aan vervanging toe. Voor 2016 zijn we erin
geslaagd een globale aankoop van 135 pagers uit te voeren. Voor budget 2017 wordt de vervanging
van de radiocommunicatie een speerpunt om te voorzien in een snelle vervanging en te evolueren
naar 1 type binnen Brandweer Zone Rand.
Lancering project fysieke geschiktheid
Eén van de belangrijke wijzigingen die het nieuwe statuut omvat, en waar bij de operationele leden
heel wat angst rond bestaat, is het invoeren van PPMO-testen. Er bestaat geen twijfel rond de
noodzaak, de wetgever heeft het zo beslist, doch de manier waarop het project wordt aangepakt zal
de sleutel vormen tot succes.
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Binnen Brandweer Zone Rand werd rond dit thema een werkgroep opgericht. Iedereen is het eens,
dat bijvoorbeeld het blussen van een brand van een appartement op de 4de verdieping of het
blussen van een uitgestrekte heidebrand een forse fysieke inspanning van onze brandweermannen
vergt. Echter zijn de meeste van onze huidige leden niet aangeworven onder de nieuwe
aanwervingsvoorwaarden. Voor een aantal leden komen de verwachtingen rond de fysiek paraatheid
erg bedreigend over. We willen al onze brandweermannen maximaal ondersteunen en begeleiden bij
de voorbereiding op de testen. Sensibiliseren en goed communiceren vormen hierbij de rode draad.
Samengevat resulteerde het werk van ons projectteam fysieke paraatheid in de aankoop van 7
traploopmachines, de bestelling van een gehomologeerde PPMO-set en een plan van aanpak.
Uitbreiding opdracht zonale oproepcomputer
De oproepcomputer is het kloppend hart van een brandweerorganisatie. Deze verwerkt de
binnenkomende meldingen van het hulpcentrum 100 en zorgt dat de juiste ploegen in de juiste
posten worden gemobiliseerd en uitgestuurd.
Terwijl men vroeger in vele posten op mondelinge afspraken rekende, moesten voor het
programmeren van deze machine duidelijke keuzes worden gemaakt. Een computer kan immers
niets op het moment zelf ‘regelen’.
We schreven een projectnota, waarin zoveel mogelijk knopen werden doorgehakt en standpunten
werden ingenomen inzake personeelsfuncties, materieeltypes, uitrukprocedures, urgenties,…
Nieuw voor de meeste posten is dat deze computer werkt met de registratie van beschikbaarheden
van de manschappen. Om dit principe te concretiseren en te implementeren, ontwikkelden we een
beschikbaarheids- en een oproepbaarheidsreglement. De uitwerking van dit reglement is
pionierswerk en innovatief voor het brandweerlandschap.
Aangezien deze vernieuwingen erg gevoelig liggen bij sommige brandweerposten opteerden we
ervoor om uitgebreid en grondig te communiceren met onze manschappen over dit thema.
Ook op administratief en financieel vlak bleek dit project een uitdaging voor Brandweer Zone Rand.
We stelden vast dat de opdracht enkel was gegund voor de helft van onze brandweerposten.
Bovendien bleek dat, met de overgang van de prezone naar de zone en de transitie tussen de
boekhoudpakketten, de vastlegging van de oproepcomputer niet opnieuw was opgenomen. De
initiële vastlegging was bijgevolg verloren gegaan. Het budget werd in budgetwijziging 2016 opnieuw
vastgelegd en deze keer voor al onze brandweerposten.
Nadat al deze ‘klippen’ werden genomen, slaagde we er in 2016 uiteindelijk toch in om met de
posten Ranst en Zandhoven ‘live’ gaan. De rest van de brandweerposten zal volgen in 2017.
Er is een capaciteitsuitbreiding noodzakelijk om projectleider Kapt. Dwino Aerts te ondersteunen. Zo
kunnen we het project sneller uit te rollen en de continuïteit van dit project te garanderen.
Project communicatie
Al van bij de start van de projectgroep die de hervorming begeleidde, werd ervoor gekozen alle
veranderingen zo goed mogelijk uit te leggen en dus ‘communicatie’ toe te voegen aan ons
projectteam. Doordat mensen dikwijls niet over ‘alle’ informatie beschikken, worden op basis van
geruchten en veronderstellingen foute conclusies de wereld ingestuurd.
Bij de opstart huurde de organisatie hiervoor knowhow in en werd snel een eenvoudige website
geïmplementeerd.
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In december 2015 werd een communicatiedeskundige op B-niveau aangeworven. We hebben sterk
gewerkt rond een jaarthema ‘Klikbaar Beschikbaar’ in functie van de implementatie van de
oproepcomputer.
We hebben zonaal gecommuniceerd via de lokaal commandanten, onze website, nieuwsbrieven, een
lopend vuurtje, klikberichten, kliksessies, …
Alle voertuigen werden voorzien van ons logo en onze nieuwe naam in een uniforme huisstijl.
We stellen vast dat de nood aan interne informatie en communicatie nog steeds groot is. De
wijzigingen van wetgeving, de cultuurverschillen binnen de verschillende brandweerkorpsen, de
effecten van de brandweerhervorming, het invoeren van een zonale bedrijfsvoering en de
implementatie van de oproepcomputer zorgen onder meer communicatie cruciaal blijft
Een bericht lanceren dat moet “landen” bij 850 medewerkers kost om en bij de € 12.000. Vanuit dit
oogpunt willen we onderzoeken of we in onze organisatie efficiënter kunnen communiceren.
Gebouwen
•
Post Lint:
Aangezien het gemeentelijk gebouw dat werd gebruikt wordt voor de huisvesting van de
brandweerpost Lint niet langer beschikbaar bleek, moest een alternatief worden gezocht.
Uit een studie uitgevoerd door Falck-AVD bleek immers de toegevoegde waarde van deze post. Er
werd beslist om over te gaan tot de aankoop van een voormalig magazijn van een groothandel,
midden in het centrum van Lint. Mits enkele aanpassingswerken uitgevoerd door aannemers en de
brandweermannen van de posten Edegem en Lint wordt dit gebouw bij het schrijven van de nota
bruikbaar gemaakt.
•
Zonaal kantoor
Vanaf de zomer 2015 werd geleidelijk en tijdelijk het leslokaal van de brandweer van Schoten in
gebruik genomen om de zonale ondersteunende diensten te huisvesten. Hiervoor werd dit lokaal
uitgerust met extra stroom- en netwerkvoorzieningen. Onder meer met de vriendenkring werden de
nodige afspraken gemaakt om (tijdelijk) andere lokalen te zoeken.
Op dit moment werken in 4 kantooreilanden 14 mensen op een beperkte oppervlakte. Deze situatie
is niet langer houdbaar omdat zowel de personeelsdienst, de zonecommandant, de zonesecretaris,
de preventie-adviseur en de medewerkers van de boekhouding regelmatig vertrouwelijke
telefoongesprekken voeren of gevoelige dossiers moeten bespreken. Telefoongesprekken zijn voor
iedereen hoorbaar en er is slechts één gemeenschappelijke vergaderzaal die samen met brandweer
Schoten gebruikt worden voor vertrouwelijke gesprekken of vergaderingen. Regelmatig gebruikt
Brandweer Zone Rand ook de seinkamer van brandweer Schoten voor overleg en gevoelige
gesprekken.
Het is niet langer mogelijk om in een gemeenschappelijke ruimte met 14 medewerkers
concentratiewerk te verrichten. Indien er nog bijkomende mensen worden aangeworven zullen we
op zoek moeten gaan naar extra ruimte, aangezien het tijdelijk zonaal kantoor momenteel volledig in
gebruik is.
• Gebouwen
De zoneraad besliste om – in afwachting van een akkoord over de waardering en de overdracht – de
onroerende goederen in 2016 te huren voor 1 euro.
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In afwachting van een akkoord over de onroerende goederen bleven de gemeenten
verantwoordelijke voor het eigenaarsonderhoud van de brandweerkazernes. Via de lokale budgetten
kan Brandweer Zone Rand immers enkel instaan voor het huurdersonderhoud.
We stellen echter vast dat het uitstellen van structureel onderhoud en noodzakelijke investeringen
problemen begint te veroorzaken. Enerzijds omdat ernstige tekortkomingen niet ondervangen
worden, anderzijds omdat desinvesteren op middellange termijn meerkosten dreigt te veroorzaken.
In sommige gevallen komt de operationaliteit in het gedrang.
Daarom besliste de zoneraad in oktober 2016 dat gemeenten die investeringen willen uitvoeren aan
hun brandweerpatrimonium, deze kunnen laten meetellen in de waardebepaling van kazernes.
Voorwaarde daarbij is dat het bestek van de investeringen voorgelegd en goedgekeurd worden door
het zonecollege voor de aanbesteding. Het gunningsverslag dient goedgekeurd te worden door het
zonecollege vooraleer de werken van start gaan.
Brandweer Zone Rand staat in voor de betaling van de nutsvoorzieningen en de poetskosten, al dan
niet via terugbetaling van de personeelskosten van de gemeentelijke poetsdames.
Materieel
Op 4 juli 2016 werden volgende nieuwe materialen plechtig ingehuldigd, welke geleverd werden in
de periode juni 2015 - juli 2016:
Karweiwagen*

Volkswagen Crafter

Post Essen

Personeelswagen*

Opel Movano

Post Zoersel

Signalisatiewagen

Renault Master

Post Kontich

Multifunctionele autopomp 4x2*

Mercedes Atego

Post Brasschaat

Multifunctionele autopomp 4x4*

Mercedes Atego

Post Kapellen

Ombouw AP naar MAP

Mercedes Atego

Post Edegem

2 containers IGS

Posten Wommelgem/Wuustwezel

2 puincontainers

Posten Edegem/Wuustwezel

1 container ‘Stutten en Schoren’

Post Edegem

1 coördinatiecontainer

Post Wuustwezel

*voertuigen nog aangekocht met gemeentelijke middelen doch geleverd na de hervorming.

Personeel/HR
De HR-dienst slaagde er in 2016 in om de lonen van de beroeps en de vergoedingen van de
vrijwilligers tijdig en correct te verwerken. Daarnaast werd ook de diplomatoelage, zoals bepaald in
het zonaal reglement berekend, en uitbetaald. Brandweer Zone Rand is op dit vlak een voorloper.
Lopende dossiers zoals arbeidsongevallen, medische keuring, … werden opgevolgd.
Sinds de start van de zone werden er 21 beroepskrachten (waarvan 7 operationeel) en 42 vrijwilligers
aangeworven. Hiervoor waren in totaal 36 aanwervingsprocedures nodig. Telkens werden de
verplichte stappen doorlopen zoals
•
•

het opstellen van het functieprofiel,
het uitschrijven van de proeven,
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•
•
•
•
•

de samenstelling van de jury,
de publicatie van de vacatures,
het beoordelen van de kandidaturen,
het afnemen en verbeteren van de proeven (schriftelijk, praktisch en mondeling),
het schrijven van de eindmotivatie en het vertalen van de hele procedure in een
raadsbesluit.

De gemiddelde doorlooptijd van een procedure is 2 maanden. We stellen vast dat deze intensieve
inspanning inzake aanwervingen jaarlijks nodig zullen zijn om tot de gewenste operationele sterkte
te komen en om deze daarna ook te behouden. Ter info: sinds de start van de zone hebben 63
brandweermannen de zone verlaten (door pensioen of vrijwillig ontslag). Daarnaast zijn er op dit
ogenblik 39 operationele medewerkers ouder dan 60 jaar. Ook zij zullen binnenkort vervangen
moeten worden.
Op basis van deze cijfers en informatie en na het eerste werkjaar moeten we concluderen dat onze
HR-dienst onvoldoende is ingericht om deze werklast te kunnen torsen.
Bovendien stellen we vast dat de werklast gerelateerd aan het op peil houden van onze operationele
sterkte en de eerste vervangingen binnen het zonaal team de noodzakelijke nieuwe aanwervingen
met alle voorbereidende werk zoals het ontwikkelen van nieuwe functieprofielen, het uitwerken van
een aanwervingstraject, … in het gedrang brengt.
Ondanks het titanenwerk dat verzet werd voor het groot aantal uitgevoerde aanwervingsprocedures,
bleek dat de HR-dienst door gebrek aan capaciteit heel wat geplande aanwervingen pas laattijdig kon
opstarten. In enkele gevallen bleek dat aanwervingen door de zware werklast niet gerealiseerd
werden.
De aanwervingen van beroepsofficieren en beroepsonderofficieren konden voornamelijk omwille
van statutaire beperkingen nog niet plaatsvinden. We doen er alles aan om deze procedures in het
voorjaar van 2017 te realiseren.
Bevorderingsprocedures, eveneens noodzakelijk voor de continuïteit inzake aansturing van de
ploegen, hebben we nog niet kunnen opstarten, waardoor het probleem van de korporaal+
(korporaal met brevet sergeant als bevelvoerder, niet langer toegelaten door aflopen
overgangsmaatregel in KB) nog steeds niet opgelost is. Dit impliceert dat we soms nog in een vacuüm
werken.
De verschillende diensten binnen bedrijfsvoering konden niet uitgroeien zoals gewenst omdat zelfs
de tijd ontbreekt om de juiste functieprofielen te schrijven. Aangezien de focus nu enkel kan liggen
op de ‘harde’ HR-projecten, kan er niet ingezet worden op het ondersteunen en begeleiden van de
lokaal commandanten of bevelvoerders bij (juridische) personeelsproblemen of het uitrollen van een
beleid dat rekening houdt met het functioneren, de talenten, de competenties en de vaardigheden
van de medewerkers. Dit vormt op termijn een bedreiging inzake orde en tucht. Enkel goed
begeleide en betrokken medewerkers zorgen voor een performante hulp- en dienstverlening.
Capaciteit om ‘zachte’ HR-projecten uit te voeren is volgens onze experten noodzakelijk.
Misschien was het naïef, doch dachten we dat de ‘bedrijfsvoering’ wel mee zou komen uit onze
gemeenten. Zeker als we mensen zouden aantrekken met ervaring. Ook in dit verband blijkt dat
verschillen de regel zijn en dat het geen evidentie is om alle verschillende systemen van archiveren,
tijdsregistratie, toegangscontroles, bestellen, aankopen, behandelen van briefwisseling en klachten
en zo meer te stroomlijnen.
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In vele gevallen stellen we vast dat systemen die ideaal zijn voor een organisatie van 60 mensen niet
geschikt zijn voor een organisatie van 850 mensen. De decentrale werking en filosofie van Brandweer
Zone Rand, 20 posten verspreid over de volledige lengte van onze provincie, impliceert dat we voor
de harmonisatie tijd moet nemen en een draagvlak moeten creëren.
Lokale initiatieven
Tot slot, en misschien wel het belangrijkst zijn de vele lokale initiatieven. Zoals afgesproken bij de
overgang naar de nieuwe zone blijven onze posten minimaal hun huidige werking verderzetten. Dit
betekent dat vele van onze medewerkers dagelijks bezig zijn met vlot laten verlopen van vooral onze
core business: de interventie. Hiervoor wordt permanent gewerkt aan het onderhoud van materieel,
het uitwerken van oefenprogramma’s, het invullen van wachtdiensten, …

2.3

Conclusie

Brandweer Zone Rand is in staat te werken binnen de gestelde budgettaire krijtlijnen. Voor de
uitgaven ligt de besteding in 2015 tussen 88% en 91%.
We hebben zeer hard gewerkt, soms zo hard dat zelfs het team van ‘believers’ kreunde onder de last,
maar het heeft geloond. We kunnen immers spreken van de eerste ‘kiemen van succes’. Dat is op
zich al een enorme prestatie! We hebben er echter harder voor moeten vechten dan gehoopt.
Naar het aanvoelen binnen de projectgroep kunnen we naast de successen ook spreken van een
groeiend vertrouwen in deze nieuwe organisatie. Hier en daar slagen we erin om tegenstanders van
de zonewerking over de streep te trekken. We beseffen echter dat we nog veel zaken niet of
onvoldoende kunnen opnemen en fouten maken. Dit is vaak te wijten aan een gebrek aan capaciteit
of uit onwetendheid.
We werken op een zeer smalle evenwichtsbalk, waar mensen (oude) processen pas loslaten als ze
merken dat we het samen beter kunnen. Fundamentele veranderingen botsen al snel op uitspraken
als ‘wie gaat dat doen?’ of ‘we kunnen nu al niet meer volgen, een beetje langzamer a.u.b.?!’ In dit
verband is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen noodzakelijke veranderingen, het
menselijk vermogen tot aanpassing, de aanwezige capaciteit en de veerkracht van onze organisatie.
Als we de vorige brandweerwetgeving beschouwen, daterend uit de jaren ’60 met ongeveer 200
artikelen, kunnen we na 2 jaar zonaal werken concluderen dat vrijwel geen enkele van onze
brandweerposten volledig conform werkte. Regelmatig merken we zelfs een zweem van
wetteloosheid.
De zichtbare evolutie van onze maatschappij en de hierbij horende rampspoed heeft ertoe geleid dat
de wetgever oordeelde dat een andere bedrijfsvoering binnen de hulpverlening noodzakelijk is,
namelijk een bedrijfsvoering op grotere schaal vertrekkende vanuit een integrale aanpak. De
wetgever en specialisten terzake zijn van oordeel dat alleen op deze manier de veiligheid van de
huidige en toekomstige generaties kan verzekerd en gewaarborgd blijven.
Als we kijken naar deze nieuwe wetgeving waarbij we moeten voldoen aan - alleen al op
brandweergebied - een kaderwet van meer dan 220 artikelen, 33 uitvoerende KB’s en 15
omzendbrieven, samen meer dan 1.000 artikelen, dan kunnen we met zekerheid zeggen dat onze
organisatie hieraan nog niet kan voldoen.
Het team van Brandweer Zone Rand weet dat we de positieve beweging nog meerdere jaren zullen
moeten blijven doorzetten, zodat we dan hopelijk tijdig klaar zullen zijn om onze gemeenten en
inwoners te helpen bij nieuwe rampspoed
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B. Budget 2017
1

INLEIDING

Het zonecollege heeft in de zitting van 30 september 2016 de zonecommandant de opdracht
gegeven voor 2017 een budget op te maken binnen de meerjarenplanning. De projectgroep en de
technische commissie van Brandweer Zone Rand hebben hun uiterste best gedaan om verantwoorde
adviezen te formuleren en keuzes te maken binnen de vele uitdagingen waar onze organisatie voor
staat.
In de zitting 12 oktober 2016 heeft de technische commissie een positief advies afgeleverd inzake de
aankopen van het rollend materieel. Op 8 november 2016 heeft de technische commissie een
positief advies afgeleverd op de overige aspecten van het voorliggend budget.

2
2.1

INKOMSTEN
Federale dotatie

In bijlage 3 van de ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de
opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende
begrotingswijzigingen is een simulatie bijgevoegd van de dotaties die de hulpverleningszones de
komende jaren zullen ontvangen.
Voor Brandweer Zone Rand bedraagt dit bedrag voor 2017 iets meer dan in 2016, namelijk
€4.317.520. Dit is een lichte verhoging van de federale dotatie aan Brandweer Zone Rand. In deze
dotatie is ook rekening gehouden met het feit dat de gemeente Wijnegem niet langer tot Brandweer
Zone Rand behoort.
In 2016 kreeg Brandweer Zone Rand nog een eenmalige federale subsidie van €420.000 in uitvoering
van een ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2015. Dit betrof een laatste verrekening van het
vroegere subsidiesysteem.
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2.2

Gemeentelijke dotatie
Gemeentelijke verdeelsleutel

Op basis van gegevens van de FOD Economie over inwonersaantal en gegevens van de Vlaamse
lokale statistieken met betrekking tot het de kadastrale inkomsten actualiseerde Brandweer Zone
Rand de gemeentelijk verdeelsleutel voor 2017.
VERDEELSLEUTEL 2017
GEMEENTE

INWONERS

KI

75% INW + 25% KI

BOECHOUT

12.844

7.144.720

2,92%

BORSBEEK

10.540

5.655.130

2,38%

BRASSCHAAT

37.673

31.343.822

9,41%

BRECHT

28.534

16.013.539

6,50%

EDEGEM

21.578

15.489.749

5,19%

ESSEN

18.615

11.442.561

4,32%

HOVE

8.141

5.593.538

1,94%

KALMTHOUT

18.336

14.874.963

4,55%

KAPELLEN

26.745

22.372.321

6,69%

KONTICH

20.873

15.963.032

5,10%

8.821

4.387.386

1,96%

MALLE

15.158

13.949.436

3,90%

MORTSEL

25.551

25.235.441

6,71%

RANST

18.856

12.784.198

4,47%

SCHILDE

19.434

21.848.971

5,32%

SCHOTEN

34.063

27.237.895

8,42%

STABROEK

18.515

9.953.841

4,18%

WOMMELGEM

12.591

11.627.884

3,24%

WUUSTWEZEL

20.228

11.969.390

4,66%

ZANDHOVEN

12.768

8.103.145

2,99%

ZOERSEL

21.764

14.523.398

5,15%

TOTAAL

411.628

307.514.360

100,00%

LINT
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Impact van goedgekeurde meerjarenbudget
Het meerjarenbudget voorzag een stijging van 2% voor de gemeentelijke dotatie net als het
gemeentefonds. Als we deze beslissingen met de geactualiseerde verdeelsleutel verrekenen dan
geeft dit het volgende resultaat:
GEMEENTE
BOECHOUT

AANTAL
INWONERS
12.844

KI
7.144.720

75% INW +
25% KI
2,92%

GEMEENTELIJKE
DOTATIE 2017
€ 363.262,84

BORSBEEK

10.540

5.655.130

2,38%

€ 295.997,18

BRASSCHAAT

37.673

31.343.822

9,41%

€ 1.170.512,10

BRECHT

28.534

16.013.539

6,50%

€ 808.443,30

EDEGEM

21.578

15.489.749

5,19%

€ 645.533,38

ESSEN

18.615

11.442.561

4,32%

€ 537.478,08

HOVE

8.141

5.593.538

1,94%

€ 241.016,10

KALMTHOUT

18.336

14.874.963

4,55%

€ 565.858,13

KAPELLEN

26.745

22.372.321

6,69%

€ 832.194,55

KONTICH

20.873

15.963.032

5,10%

€ 634.343,88

8.821

4.387.386

1,96%

€ 244.229,77

MALLE

15.158

13.949.436

3,90%

€ 484.491,43

MORTSEL

25.551

25.235.441

6,71%

€ 834.086,35

RANST

18.856

12.784.198

4,47%

€ 556.502,89

SCHILDE

19.434

21.848.971

5,32%

€ 661.245,21

SCHOTEN

34.063

27.237.895

8,42%

€ 1.047.202,72

STABROEK

18.515

9.953.841

4,18%

€ 520.161,13

WOMMELGEM

12.591

11.627.884

3,24%

€ 402.855,31

WUUSTWEZEL

20.228

11.969.390

4,66%

€ 579.352,95

ZANDHOVEN

12.768

8.103.145

2,99%

€ 371.230,53

ZOERSEL

21.764

14.523.398

5,15%

€ 639.978,03

TOTAAL

411.628

307.514.360

100,00%

€ 12.435.975,85

LINT
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2.3

Retributie brandweer

De retributies worden ingeschreven voor € 345.000. Dit is in lijn met de ontvangsten in de
jaarrekening 2015.

2.4

Andere ontvangsten

Voor de ziekenwagenritten voorzien we € 235.000 aan ontvangsten. Ook dit bedrag is gebaseerd op
een extrapolatie van de ontvangsten in 2017.

2.5

Lening

In budget 2017 wordt voor € 3.000.000 aan leningsontvangsten voorzien, ter financiering van de
uitgaven van de buitengewone dienst. Dit naast de voorziene financiering met eigen middelen van €
1.420.600 (overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst).

2.6

Overzicht van de belangrijkste inkomsten
Begr 2015

Jaarrek 2015

Begr 2016

Begr 2017

Retributie brandweer

224.256

351.727

345.914

345.000

Retributie ziekenwagen

199.200

212.982

235.210

235.000

2.949.352

3.369.649

4.174.558

4.317.520

10.760.831

10.760.831

12.192.134

12.435.976

1.800.000

0

3.000.000

3.000.000

Federale dotatie
Gemeentelijke dotatie
Lening
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2.7

Pro memorie: Overdracht roerende goederen door clearing

In de zoneraad van 28 oktober 2016 stemden alle burgemeesters, op één na, in met de verdeling van
de roerende goederen via het voorgestelde systeem van ‘clearing’, over van 10 jaar. Aangezien het
uitgewerkte voorstel en de beslissing nog niet bekrachtigd werden, kon de impact van deze beslissing
nog niet worden opgenomen in het begrotingsvoorstel 2017 en de dotaties van de gemeente. We
wachten nog op de agendering en de beslissing met betrekking tot het voorstel van
gemeenteraadsbesluit door de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten.
Voorlopig informatief worden hieronder de bedragen weergegeven waarmee de roerende goederen
verdeeld worden via een clearing-systeem over 10 jaar. Gemeenten met een negatief aangepast
bedrag zullen dit bedrag jaarlijks moeten betalen. Gemeenten met een positief aangepast bedrag
zullen deze som in mindering kunnen brengen.
Wij hopen in de loop van 2017 deze verrekeningen op de gemeentelijke dotaties definitief te kunnen
implementeren. Dit zal dan via begrotingswijziging in de begroting 2017 dienen te worden
geformaliseerd. De gemeenten hebben de keuze of zij op deze beslissing willen anticiperen of de
bekrachtiging van deze beslissing wensen af te wachten.
Waarde RG
100%

Waarde RG
75%

Boechout
Borsbeek

Verdeel
sleutel
2016

Dotatieverh.
bij inbreng
75% RG

2,93%

322.343,39

Verschil
inbreng RG
75% dotatieverh.
-322.343,39

Aangepast
bedrag per
jaar
-32.234,34

368.795,00

276.596,25

2,38%

261.835,24

14.761,01

1.476,10

1.481.847,00

1.111.385,25

9,41%

1.035.239,35

76.145,90

7.614,59

858.656,50

643.992,38

6,46%

710.695,66

-66.703,29

-6.670,33

Edegem

1.054.655,00

790.991,25

5,16%

567.676,41

223.314,84

22.331,48

Essen

1.271.392,00

953.544,00

4,30%

473.063,68

480.480,32

48.048,03

1,96%

215.629,03

-215.629,03

-21.562,90

Brasschaat
Brecht

Hove
Kalmthout
Kapellen
Kontich

390.581,13

292.935,85

4,55%

500.567,38

-207.631,53

-20.763,15

1.206.132,00

904.599,00

6,71%

738.199,37

166.399,63

16.639,96

647.954,00

485.965,50

5,12%

563.275,82

-77.310,32

-7.731,03

1,97%

216.729,17

-216.729,17

- 21.672,92

3,91%

430.157,90

626.233,28

62.623,33

6,68%

734.898,92

-734.898,92

-73.489,89

Lint
Malle

1.408.521,58

1.056.391,19

Mortsel
Ranst

1.175.805,00

881.853,75

4,45%

489.565,90

392.287,85

39.228,79

Schilde

€ 2.760,00

2.070,00

5,33%

586.378,93

-584.308,93

-58.430,89

Schoten

857.225,00

642.918,75

8,49%

934.025,73

-291.106,98

-29.110,70

4,18%

459.861,90

-459.861,90

-45.986,19

Stabroek
Wommelgem

1.087.103,00

815.327,25

3,23%

355.347,83

459.979,42

45.997,94

Wuustwezel

1.021.021,45

765.766,09

4,63%

509.368,56

256.397,52

25.639,75

619.539,00

464.654,25

2,99%

328.944,28

135.709,97

13.571,00

Zoersel

1.216.653,50

912.490,13

5,16%

567.676,41

344.813,71

34.481,37

Totaal

14.668.641,16

11.001.480,87

100%

11.001.480,87

0,00

0,00

Zandhoven
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3

UITGAVEN

Brandweer Zone Rand opteert ervoor om naast de zonale budgetten, lokale brandweerposten een
lokaal budget ter beschikking te blijven stellen. De lokaal commandant kunnen als functioneel
eigenaar voorstellen doen om deze budgetten verantwoord aan te wenden in het belang van hun
brandweerkorps.

3.1

Gewone dienst: lokale budgetten

Zoals eerder vernoemd, stelden we bij het opmaken van de rekening 2015 vast dat sommigen van de
15 lokaal commandanten maar budgetteerden vanuit 4 budgetcodes, anderen konden (gebaseerd op
de gemeentelijke budgetten) terugvallen op 12 verschillende budgetcodes.
We hebben aan alle lokaal commandanten gevraagd om op basis van de rekening 2015 en het
budget 2016 hun werkingsmiddelen te spreiden over dezelfde budgetcodes. Deze beweging biedt
ons de gelegenheid om in overleg met de lokaal commandanten de lokale uitgaven in 2017 te
vergelijken. De lokale budgetcodes binnen Brandweer Zone Rand zijn:
12302
12316
12402
12405
12406
12412
12502
12506
12601
12702
12706
12712

Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik
Receptie- en representatiekosten
Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik
Aankoop, onderhoud en huur v werkkleding vr het gemeentepersoneel
Prestaties van derden, eigen aan de functie
Huur- en onderhoudskosten van technische benodigdheden
Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks verbruik
Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie
Huur van gebouwen
Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik
Prestaties van derden voor voertuigen
Huur van transportmaterieel

In de budgetbesprekingen in de schoot van de technische commissie werd reeds beslist om het
budget 124 05 te relateren aan het aantal operationele manschappen. Zo willen we de ongelijke
behandeling van de verschillende manschappen op termijn uitvlakken. De lokaal commandanten
gaven hun akkoord om, naast het zonale aankoopproject voor kledij binnen de werkingskredieten
€100 per brandweerman te voorzien voor herstellingen of noodaankopen.

3.2

Buitengewone dienst: lokale budgetten

Vanuit de gemeentelijke financiële historiek beschikten de brandweerposten van Brandweer Zone
Rand over zeer uiteenlopende investeringsbudgetten. In de begroting 2016 werden de lokale
investeringsbudgetten nog gebaseerd op de gemeentelijke BBC-budgetten. Daardoor varieerden de
budgetten in de buitengewone dienst voor lokale brandweerposten in de initiële begroting 2016
tussen €5.000 en €96.000 per brandweerpost.
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Zoals reeds geschreven besliste vrijwel elke lokaal commandant bij budgetwijziging 2016 om een
groot deel van hun lokaal investeringsbudget aan het zonale aankoopprojecten inzake zend- en
oproepapparatuur en PBM’s toe te wijzen.
Bij de besprekingen naar aanleiding van dit budgetvoorstel merkten we dat heel wat lokale
investeringsvoorstellen betrekking hadden op geplande zonale aankoopprojecten.
Na een zeer open discussie over de uiteenlopende investeringsbudgetten en de geplande zonale
aankoopprojecten, verklaarden de lokaal commandanten zich in de Technische Commissie akkoord
om de gemeentelijke BBC-basis voor de lokale investeringsbudgetten voor het eerst te verlaten.
De technische commissie stelt voor om de lokale investeringsbudgetten te relateren aan het aantal
operationele brandweerlieden per lokale brandweerpost. Dankzij dit voorstel, dat door alle
aanwezige lokaal commandanten werd gesteund kan de historische ongelijke behandeling van
manschappen in verschillende brandweerposten stapsgewijs weggewerkt worden. We voorzien een
lokaal investeringsbudget van €408 per operationele brandweerman.

3.3

Zonale budgetten: gewone en buitengewone dienst

In dit begrotingsvoorstel 2017 voeren we een verdere verfijning door van de budgetten op basis van
de ervaringen uit het voorbije anderhalf jaar werking en de rudimentaire stand opgaves.
Voor gedetailleerde informatie inzake de zonale budgetten verwijzen we naar het hoofdstukken
integrale veiligheidsketen, bedrijfsvoering en personeelsbeleid. In deze hoofdstukken wordt in detail
besproken wat de evoluties zijn in de verschillende deelbudgetten en uitgebreid voorgelegd welke
opties we wensen uit te werken in 2017.
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4

SPEERPUNTEN BUDGET 2017

Het voorliggende begrotingsvoorstel 2017 past binnen de goedgekeurde meerjarenplanning. Dit wil
zeggen dat de globale gemeentelijke dotatie met 2% stijgt. In dit voorstel zitten volgende
speerpunten vervat.

4.1

CapaciTIJD en bedrijfsvoering:

Het is essentieel dat Brandweer Zone Rand de komende jaren blijft voortbouwen aan een stabiele en
moderne bedrijfsvoering. Deze bedrijfsvoering moet aangepast zijn aan een organisatie die niet
alleen 24 op 24 en 7 op 7 bereikbaar is, maar bovendien ook 850 medewerkers op een efficiënte
manier wil aanwerven, ondersteunen, inzetten, aankopen doen, processen beheren, …
We zullen hiervoor zowel lokaal als zonaal de nodige capaciteit moeten aanwerven. Alleen op die
manier kunnen we onze wettelijke taken vervullen en de inwoners adequaat helpen.
Operationeel kader stapsgewijs uitbreiden: niet uitgevoerde aanwervingen toch afronden
Een aantal aanwervingen van operationeel beroepspersoneel werd in 2016 later opgestart of niet
uitgevoerd en dit om verschillende redenen:
•
•
•
•

Geen geschikte kandidaten na het doorlopen van de selectieprocedure;
Geen kandidaten met het noodzakelijke Federaal Geschiktheidsattest (FGA) voor het
hoger kader (geen organisatie van deze proeven door de brandweerscholen);
Geen kandidaten met de juiste brevetten wegens het niet of later organiseren van de
cursussen door de brandweerschool (met name de cursussen EVAL, FOROP en PREV);
Gebrek aan capaciteit op de personeelsdienst om alle procedures correct op te starten en
op te volgen.

Concreet betekent dit dat volgende aanwervingen voorzien in 2016 nog niet werden voltooid:
•
•
•

Aanwerving beroepsofficieren posten Essen, Ranst, Brasschaat, Schilde en
Borsbeek/Wommelgem;
Aanwerving beroepsonderofficieren posten Zandhoven, Edegem, Kapellen en Kontich;
Aanwerving beroepsbrandweermannen posten Brasschaat en Schoten.

Operationeel kader stapsgewijs uitbreiden: nieuwe aanwervingen
Om onze operationele organisatie conform het personeelsplan verder op sterkte te brengen worden
volgende aanwervingen in de begroting van 2017 voorzien:
•

Beroepsofficier-kapitein: IT-netwerkbeheerder
De 20 posten liggen letterlijk ver uit elkaar. Het ICT-netwerk moet deze afstand zo klein
mogelijk maken. Aangezien ons ICT-netwerk een sterke operationele insteek heeft is het
aangewezen binnen ons operationeel kader iemand aan te werven die de architectuur
van dit netwerk zal ontwerpen, afstemmen op de toekomst en beheren, ook buiten de
werkuren. Het is moeilijk in te schatten of we op de arbeidsmarkt iemand kunnen vinden
met dit profiel. Indien dit niet lukt zal deze aanwerving in het administratief kader worden
hernomen.
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•

•
•

•

Beroepsonderofficier met nadruk op werk in het kader van proactie. Deze zal de
coördinatie voorzien bij het opzetten en opvullen van het softwareplatform dat werd
aangekocht voor de voorafgaande interventieplannen – VIP’s. (brandweerpost nog toe te
kennen);
Beroepsbrandweerman voor post Kapellen in functie van de verhoogde werklast bij het
verzorgen van de brandweerzorg in de gemeente Stabroek;
Beroepsbrandweerman met nadruk op administratief werk in het kader van preventie.
Hij/zij zal de dossiers verwerken die binnenkomen via de digitale bouwaanvraag. (post
nog toe te kennen);
Beroepsofficier op het niveau majoor, bij aanwerving of bevordering die een
coördinatorfunctie zal opnemen en mogelijk als verantwoordelijke voor een deelgebied
zal kunnen fungeren.

Administratief kader doordacht versterken: nieuwe aanwervingen
In 2016 werden heel wat nieuwe inzichten verworven op gebied van bedrijfsvoering. We stellen
daarom voor een aantal geplande aanwervingen anders in te vullen.
•

Project HR-coördinator (A-niveau).
We stellen vast dat we nog veel werk hebben om alle nieuwe aspecten van de hervorming
te implementeren. Op heel wat plaatsen in ons arbeids- en zonaal reglement staan nog
verwijzingen naar de oude grondreglementen die nog moeten worden gecorrigeerd.
Voor 2018 moet een evaluatiecyclus worden uitgewerkt en ingevuld. Er moet nog een
visie worden ontwikkeld rond heel wat HR thema’s zoals GSM, laptop, alcohol en drugs,
vertrouwenspersoon, tijdsregistratie, uniforme uurroosters,…
We zijn van mening dat gedurende een bepaalde duur (4 jaar?) extra ondersteuning nodig
is op A-niveau om dit beleid te ontwikkelen.

•

Een deskundige HR (B-niveau).
De werklast om jaarlijks meer dan 40 aanwervingen te doen is dusdanig hoog dat deze
aanwerving gemotiveerd is. Bijkomend zal deze deskundige ingeschakeld worden voor het
opvolgen van de evaluatiecycli. Deze capaciteit moet ook ruimte geven aan de huidige
projectleider HR om meer aandacht te hebben voor de zachte HR-processen.

•

Diensthoofd financiën (niveau A).
Om de noodzakelijke grip te krijgen op de financiële processen, de organisatie van de
facturatie, registratie en de betalingen inclusief beleidsondersteuning en interne controle
is deze functie gerechtvaardigd.

•

Applicatiebeheerder ICT (niveau B).
Tot op heden werden alle ICT processen door externen beheerd. We denken dat nu de
tijd rijp is om ons als organisatie eigenaar te maken van deze processen. Er draaien heel
wat applicaties binnen Brandweer Zone Rand, hoe langer hoe meer in gedeelde
omgevingen, waar heel wat beheer noodzakelijk blijkt.

•

Beleid- en Procescoördinator (niveau A).
De technische commissie is de laatste jaren geëvolueerd naar een orgaan waar draagvlak
wordt ontwikkeld voor de vele veranderingen die er op dit moment plaatsvinden. De
laatste maanden stellen we vast dat het vertrouwen groeit en dat er een duidelijke
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evolutie is van lokale naar zonale projecten. Op dit moment stellen we echter vast dat er
veel wordt vergaderd (goed in functie van draagvlak), maar dat we soms te weinig in staat
zijn de conclusies om te zetten in de praktijk.
Bijna alle lokale afspraken moeten nog worden samengevoegd tot zonale. Het zou een
grote rendementswinst betekenen, moest de beleids- en procescoördinator in deze beide
deelgebieden de ‘spin in het web’ kunnen vormen tussen de zonale organisatie en onze
lokale posten.
Hij/zij kan ook de eerste stappen zetten in het opzetten van een rapportage zoals
voorzien in de wetgeving.
Een aantal aanwervingen van niet-operationeel beroepspersoneel zoals voorzien in 2016 zal dus later
worden opgestart of niet worden uitgevoerd:
•
•
•
•

2e projectcoördinator: 5 maanden later in dienst dan gepland
Administratief medewerker HR: niet opgestart
Deskundige aankoopbeleid: niet opgestart
2e preventionist: niet opgestart.

Weloverwogen inzetten van externe expertise
Naast het aantrekken van de juiste medewerkers om een solide basis te vormen voor onze
organisatie, kiest Brandweer Zone Rand in bepaalde bedrijfsprocessen bewust voor externe expertise
om onze organisatie bij te staan.
Zo is er de bestuurlijke vraag en de bedrijfsmatige nood om verschillende projecten uit te werken
waar op dit moment niet de capaciteit of de expertise voor aan boord is. Daarbij denken we aan het
project rond de overdracht van de onroerende goederen en een doorlichting van de
energiecontracten en –budgetten.
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4.2

Fusie van Kracht! Lokale initiatieven worden zonale projecten

Tussen de posten bestond vroeger een (gezonde) vorm van competitie, welke dikwijls de drijfveer
was van innovatie en vernieuwing.
Doordat alle posten op alle aspecten van brandweerzorg leidde dit tot een continue overbelasting.
Op dit moment stellen we vast dat het vertrouwen in de zonale organisatie begint te groeien (we zijn
het zelf) en dat er zich duidelijk enkele projecten aflijnen waarop we samen willen inzetten:

4.3

Alle manschappen gelijkwaardig kleden en beschermen - globale aankoop van kledij

Er is het voorbije jaar en de laatste maanden veel te doen rond de persoonlijke
beschermingsmiddelen van onze brandweermannen. Vooral met betrekking tot de hygiëne en een
mogelijk verhoogd gezondheidsrisico, al dan niet met meer ‘kanker’ bij de brandweer. Uit de
prioriteiten van de technische commissie is gebleken dat we hier fors op moeten inzetten.
Projectcoördinator An Van den Berg werd in 2016 al proactief op dit project ingezet. Zij bepaalde
welke vervangingsinvesteringen moeten gerealiseerd worden op basis van een projectmatige
aanpak, de levensduur en het kapitaal van deze materialen.
Op basis hiervan voorzien we een budget voor de aankoop van persoonlijke kledij en collectieve
beschermingsmiddelen.
Gezondheid van brandweermannen bewaken door goede hygiëne
Uit onderzoek en uit een ministeriële omzendbrief blijkt dat we onze ingezette ploegen de
mogelijkheid moeten bieden om hun besmeurde kledij (asbest, rook, gevaarlijke stoffen,) te kunnen
uittrekken en eventueel omwisselen op de plaats van de interventie.
Ermee rekening houdende dat dit kan gebeuren in barre omstandigheden zoals regen en vrieskou
moeten we bekijken hoe we dit kunnen aanpakken. Het eerste idee is om dit per cluster te
organiseren. Voorlopig houden we rekening met een investering van €40.000
Buitengewone dienst

PBM’s 2017

Onderwerp

Persoonlijke uitrusting

Interventiekledij, dienstkledij,
helmen, handschoenen, laarzen …

€ 450.000,00

Hygiëne

Asbest, wisselen van kledij

€ 40.000,00

Collectieve uitrusting

Project ademluchtvoorraad

€ 80.000,00

Collectieve uitrusting

Zaagkledij, harnassen, IGSmaterieel, duikuitrusting, werken
op hoogte, …

€ 50.000,00

Totaal
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Een zonale aanpak van de fysieke geschiktheid (PPMO): waar conditie de operationaliteit
ontmoet.
Voor iedereen staat het vast dat het blussen van een appartementsbrand op de 4de verdieping, of
het blussen van een uitgestrekte heidebrand, een forse inspanning van onze brandweermannen
vergt en dat je als brandweerman dus best over een goede conditie beschikt.
Eén van de belangrijke wijzigingen die het nieuwe statuut voorziet en waarover bij de operationele
leden heel wat angst bestaat, omvat richtlijnen inzake de conditie bij aanwerving en het invoeren van
periodieke testen inzake fysieke paraatheid.
Het overgrote deel van onze huidige leden werd NIET aangeworven onder deze nieuwe
aanwervingsvoorwaarden.
Er is echter weinig beleidsruimte. De wetgever heeft de manier waarop de fysieke paraatheid wordt
getest en dat dit om de 2 jaar moet gebeuren. De sleutel tot succes van dit project ligt dus in de
manier waarop het zal worden ingevoerd en de overgangsmaatregelen die we kunnen nemen.
Binnen Brandweer Zone Rand werd rond dit thema een werkgroep opgericht. We willen iedereen
maximaal ondersteunen in de voorbereiding op de testen. Hiervoor werd bij begrotingswijzing 2016
al een fors bedrag toegevoegd. Ook in 2017 willen we de gehomologeerde set om te kunnen slagen
voor de testen aanvullen met 3 lokale en zelfgemaakte PPMO-sets zodat het aanbod van
oefenfaciliteiten nog verbetert.

Technische benodigdheden
Materiaal PPMO testen

2015

2016

2017

Begrotingscode

€ 2.000

€ 72.000

€ 35.000

351/124-02

Met elkaar praten op eenzelfde golflengte: uniforme vernieuwing van radiocommunicatie,
pagers en zendapparatuur
Dat alle brandweermannen met elkaar kunnen praten en ook met andere hulpdiensten zou 10 jaar
na het invoeren van ASTRID vanzelfsprekend moeten zijn. Toch is de realiteit anders.
We stellen ook vast dat de ASTRID-apparatuur niet altijd kan wat we ervan verwachten (slecht
gebruik in gebouwen), soms gewoon te duur is doordat aansluiting op het netwerk niet altijd nodig is
en dat de apparatuur na 11 jaar dienst einde levensduur is.
De huidige apparaten werden ons in 2005 ter beschikking gesteld bij implementatie van het ASTRIDsysteem. Voor de vervanging zijn geen federale middelen meer voorzien.
Het is voor de technische commissie essentieel dat voor deze vervanging een zonaal project wordt
opgestart op basis van volgende principes:
•

•
•

De vervanging moet in een korte tijdspanne gebeuren zodat maximaal kan worden
geprofiteerd van nieuwe functionaliteiten, eenvormigheid binnen Brandweer Zone Rand en
schaalvoordelen
Keuze voor een toestel in functie van een test(groep)
Om- en inbouw van radio’s in seinkamers en voertuigen gebeurt in functie van de opgedane
ervaring in een testomgeving (1 à 2 posten)
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•
•
•

Er moet onderzocht worden of communiceren op de plaats interventie kan worden
vervangen door analoge (gedigitaliseerde) technologie
Huidige hulpstukken en maskercommunicatie moet bruikbaar blijven
Een globaal raamcontract voor de vervanging wordt aanbesteed.

Zend en oproepapparatuur
Abonnementen

2015

2016

€ 208.000,00

€ 210.000,00

Pagers

Lokaal beheer

Lokaal beheer

Radio’s

Lokaal beheer

Lokaal beheer

Onderhoud

Lokaal beheer

Lokaal beheer
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4.4

Keuzes waarmaken
Opleiding als speerpunt bestendigen in een groeipad

Opleiding

2017

subtotaal basis WORDEN

€ 119.490,00

Subtotaal permanente
opleiding - BLIJVEN

€ 198.020,00

subtotaal voortgezette
opleiding - VERBETEREN

€ 262.240,00

subtotaal opleiding
specialisme

€ 57.035,00

subtotaal investeringen

€ 14.043,20

TOTAAL
TOTAAL PP
TOTAAL + index

2017
realistisch

Opmerkingen

beperkt tot opleidingen BO1 en BO2 +
€ 64.630,00 ambulanciers en 2 officieren opleidingen
+ enkele opleidingen oud KB
beperkt tot opleidingen in samenwerking
€ 112.000,00 met Campus Vesta: 3 uur theorie en 3u
warme training
beperkt tot wettelijke min. (12u) waarvan
€ 214.240,00 6u realistisch trainen op Vesta en 6u door
huidige opleidingen te laten erkennen
beperkt tot gaspak, rijbewijs C, duikers en
€ 37.835,00 oppervlakte assistent en permanente
vorming ambulanciers
€ 10.000,00 beperkt tot basissets IGS

€ 650.828,20

€ 438.705,00

€ 813,54

€ 548,38

€ 661.892,28

€ 446.162,99

“Iedere brandweerman is opgeleid voor de taken die hij moet uitvoeren” is een essentieel onderdeel
van niet alleen de arbeidswetgeving, maar gewoon van goed huisvaderschap.
Dat brandweermannen dagelijks worden geconfronteerd met de meest uiteenlopende situaties en
soms gevaarlijke omstandigheden, staat vast.
Dat zij dan erg complexe procedures moeten hanteren, hoogtechnologische machines moeten
bedienen en dit in een team dat last minute wordt opgeroepen en waarvan de samenstelling niet te
voorspellen is om dit onheil te bestrijden, maakt dat we van opleiding altijd een speerpunt willen
maken.
We willen inzetten op de verdere ontwikkeling van een systematische aanpak inzake opleiden en
oefenen:
•
•
•
•
•
•
•

Opleiding afgestemd op risicoanalyse
Aantal uren en aanbod binnen opgelegd groeipad
Iedere opleiding op basis van een lesbrief, oefenkaart en gebruiksaanwijzing
Registratie van de oefeningen
Genoeg permanente vorming om de kennis op peil te houden
Voldoende voortgezette opleiding om gelijke tred te houden met de innovaties en
ontwikkelingen
Voldoende praktijkopleiding om de ervaring te verankeren.
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Materieelherverdeelplan uitvoeren
2015
Investeringsbudget logistiek

€1.723.000

2016
€ 3.480.024

2017
€ 2.515.000

Materieel is voor een brandweerorganisatie letterlijk van levensbelang. Wanneer we een brandende
woning binnendringen, willen we niet dat onze brandweerwagen hapert.
De ingeslagen weg van de multifunctionele autopomp willen we in 2017 verder bewandelen. Met
deze polyvalent uitgeruste voertuigen krijgen de diverse posten een sterke slagkracht en bouwen we
verder aan uniformiteit over de posten heen. Door de aankoop van nieuwe multifunctionele
autopompen en het verbouwen van enkele bestaande wagens kan finaal het aantal
eerstelijnsvoertuigen gereduceerd worden.
Inzake commandovoering krijgt cluster Zuid de beschikking over een commandowagen voor het
aansturen van (grootschalige) interventies.
Op vlak van specialisaties ligt een belangrijk accent in 2017 op duiken waarbij de posten Brecht en
Schoten hun huidig voertuig vervangen door een identieke, uniform ingerichte duikwagen die
voldoet aan alle verwachtingen voor zonale inzet.
Daarnaast geven we met de vervanging van een ruim 40 jaar oude boswagen in cluster Noord
invulling aan een belangrijke schakel inzake natuurbrandbestrijding.
Tot slot kan door het slim aankopen en functioneel inrichten van enkele containers, een antwoord
geboden worden aan diverse bovenlokale verwachtingen en noden zoals ventilatietechnieken en
wateroverlast.
Vrijwilligers blijven aantrekken
Voor Brandweer Zone Rand is de werking met vrijwilligers evident.
In 2016 werden 65 vacatures voor vrijwillige brandweermannen open verklaard. We waren misschien
wel de eerste brandweerzone die erin slaagde 42 plaatsen voor vrijwilligers in te vullen.
Dit betekent dat er in 2016 23 vacatures niet ingevuld werden. Voor 2017 willen we 42 nieuwe
plaatsen vacant verklaren.
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5

SCENARIO BUDGETVOORSTEL 2017
Gewone dienst

Buitengewone dienst

Totaal (GD + BD)

Uitgaven

15.735.398

4.420.600

20.155.998

Ontvangsten

17.383.595

3.000.000

20.383.595

1.648.197

-1.420.600,00

227.597

11.576

0,00

11.576

1.659.773

-1.420.600

239.173

Totaal (Ontv - Uitg)
Begrotingsresultaat 2016
Algemeen totaal
2017
GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST
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initieel budget

% verdeling

UITGAVEN
Personeel
Werkingskosten
Overdrachten
Schuld

10.791.785
4.538.863
229.750
175.000

68,6%
28,8%
1,5%
1,1%

Totaal

15.735.398

100%

ONTVANGSTEN
Prestaties
Overdrachten
Schuld

625.000
16.785.495
100

3,6%
96,4%
0,0%

Totaal

17.383.595

100,0%

4.420.600

100%

3.000.000

100%

UITGAVEN
Investeringen
ONTVANGSTEN
Schuld
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6

STRATEGISCHE KEUZES

Er zijn nog meerdere strategische keuzes met financiële impact die nog niet gemaakt werden.
Deze strategische vraagstukken konden nog niet opgelost worden omdat de brandweerhervorming
zich aandiende nadat vrijwel alle gemeenten hun bestuurs- en beleidscyclus afrondden en het binnen
het klimaat van budgettaire krapte op federaal en lokaal niveau niet eenvoudig is om extra financiële
ruimte te creëren. Bovendien heeft onze organisatie niet voldoende capaciteit om deze vraagstukken
op nemen en uit te werken.

6.1

Uitbouw van een brandweerwerking in eventuele probleemgebieden uit de
risicoanalyse

De indeling van de gemeenten in brandweerzones dateert van de eerste brandweerhervormingen
van de jaren ‘90. Met het KB van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van
de hulpverleningszones werden de huidige zones vastgelegd.
Bij het opstarten van de rechtspersoonlijkheid werden nog een aantal wijzigingen doorgevoerd.
Aartselaar sloot zich aan bij Rivierenland, Zwijndrecht bij Brandweer Zone Antwerpen.
De brandweerzorg voor de gemeenten Mortsel en Stabroek ressorteerde voorheen bij Brandweer
Antwerpen. Vanaf 1 januari 2015 ligt de brandweerzorg formeel in handen van Brandweer Zone
Rand.
Tot op heden wordt de brandweerzorg voor Mortsel door de post Edegem verzorgd, Stabroek wordt
beschermd door de post Kapellen.
Brandweer Zone Rand beschikt nog niet over een gefinaliseerd standpunt omtrent de slagkracht van
een post en de dekkingsgraad van het grondgebied. Binnen de prezone werd door de externe
consultant Falck-AVD een nota uitgewerkt met als titel Brandweerzorg in Zone Rand: Analyse van
overschrijdingen opkomstnorm d.d. 23-02-2012. Deze studie wacht nog op een behandeling door
onze nieuwe organisatie.
Eventueel uitvoering geven aan deze conclusies omvat het al dan niet versterken van bestaande
posten of het oprichten van nieuwe posten, wat op zich dan weer samenhangt met een evaluatie van
de brandweerdekking in bestaande gebieden (evt. sluiten van posten) met bijhorende slagkracht.
Gemeente Stabroek:
In de gemeente Stabroek is al sinds de fusie, waarbij de gemeente besloot zich te laten beschermen
door Brandweer Antwerpen, een VZW actief die we oneerbiedig als de doorzetters van het oude
gemeentelijk korps kunnen beschrijven. In realiteit is het een groep van een 25 pure vrijwilligers die
net zoals onze vrijwilligers de passie en inzet tonen voor ons vak. Een goudklomp in
brandweertermen.
Sinds de jaren ‘70 komen deze vrijwilligers als een soort burgerinitiatief ter plaatse en starten zij
vanuit een nabuurschap hulp op, in afwachting van de statutaire hulpverlening.
Op dit moment spreekt Brandweer Zone Rand met deze VZW, om te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn tot integratie. We kunnen hier op basis van de eerste analyse de volgende zaken
concluderen:
•

Snelste adequate hulp dekking vanuit de post Berendrecht – Kapellen voldoende is.
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•

De dekking bij grootschalig optreden beter is vanuit Brandweer Zone Rand dan vanuit
Brandweer Zone Antwerpen
• Inzake de dekking bij storm/wateroverlast/stroomuitval,… (veel gelijktijdige interventies)
speelt de VZW op dit moment een belangrijke rol.
• De dekking bij rampen is operationeel gedekt vanuit Brandweer Zane Rand –
bestuurlijk/adviserend is de overgang nog bezig.
• Dekking inzake verdelgen van wespennesten – ook hier speelt de VZW een belangrijke rol.
• We kunnen stellen dat de capaciteit van de post Kapellen om brandweerdekking te geven
aan een gebied met 45.260 inwoners nog niet op peil is. (daarom wordt een extra beroeps
brandweerman voorzien in 2017)
De leefbaarheid van een post in Stabroek (VZW omvormen tot een post) is sterk afhankelijk van de
keuzes van Brandweer Zone Antwerpen. Indien een piste mogelijk zou zijn waarbij Antwerpen zorgt
voor dekking tijdens daguren en Brandweer Zone Rand tijdens Nacht/weekend lijkt het omzetten van
VZW naar een Post van Brandweer Zone Rand een optie. De draagkracht van de gemeenschap van
Stabroek, om voldoende vrijwilligers te leveren, is op dit moment nog niet voldoende in te schatten.
Het omvormen van de VZW naar een post zal een investering omvatten van 1,2 à 3 miljoen euro.
(Afhankelijk van het aantal gestationeerde voertuigen. En een jaarlijks personeels- en
werkingsbudget van €400.000 à €500.000.

6.2

Impact van de oproepcomputer / Opstart van een zonale meldkamer

Op dit moment is Brandweer Zone Rand bezig met het uitrollen van de zonale oproepcomputer. De
huidige zonale oproepcomputer werd aangekocht vanuit een monopolie positie. Er is in België
namelijk maar één firma die deze software aanbiedt.
Een oproepcomputer is het kloppend hart van onze operationele organisatie. Deze computer
bepaalt bij het binnenkomen van een melding van het hulpcentrum 100 welke mensen in welke
posten worden gemobiliseerd. Daarnaast heeft de oproepcomputer een cruciale rol bij het verder
beheer van de interventie zoals het oproepen van bijkomende mensen en middelen in versterking.
Deze virtuele zonale machine moet op termijn alle oproepcomputers die nu draaien in alle lokale
brandweerposten vervangen. Op dit moment stellen we echter vast dat we met onze huidige manier
van werken tegen de grenzen van aanlopen.
ICT-gewijs is de machine die we hebben gekocht niet ontworpen om in 17 seinkamers tegelijk te
draaien. Via een virtuele omgeving wordt dit opgelost doch het systeem zal zijn deugdelijkheid nog
moeten bewijzen – hier nemen we een risico.
•

•

Gelet op de ontwikkelingen in het brandweerlandschap, waar alle brandweerzones al zijn
overgestapt naar een zonale meldkamer of deze transitie eerstdaags zullen uitvoeren, is te
verwachten dat in de nabije toekomst geen softwaretoepassingen meer zullen zijn die een
lokale werking kunnen ondersteunen. Het vraagt bovendien ongelofelijk veel
configuratiewerk om deze zonale oproepcomputer te initialiseren zodat deze door 15
seinkamers bediend kan worden.
Doordat de aansturing inzake interventies gebeurt vanuit 15 verschillende seinkamers is er
nog steeds geen overzicht welke opdrachten er precies worden geïnitieerd via de
oproepcomputer. Beschikbaarheid en restdekking van andere posten en diensten zijn binnen
deze werkwijze niet te implementeren.
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•

Op dit moment heeft Brandweer Zone Rand naar schatting 600 mensen opgeleid inzake het
bemannen en bedienen van de seinkamer. De opleidingskost van procedures zoals
opschaling, rampenplanning, incident commando systemen, bijzondere rampenplannen, … is
voor zo’n groep fenomenaal en maatschappelijk niet te verantwoorden. Gelet op snelle
digitale evolutie zal het aantal softwaretoepassingen, procedures en bijgevolg ook de
bijhorende uren opleiding nog verder stijgen. De seinkamer wordt meer en meer een
specialisme.
• De lokale aansturing van “snelste adequate hulp” zorgt op dit moment nog steeds voor
conflicten, zowel binnen Brandweer Zone Rand als bij de samenwerking met andere
brandweerzones.
• Het is voor andere hulpdiensten zoals politie en medische hulp.. niet langer duidelijk waar de
interventies worden aangestuurd.
• Brandweer Zone Rand beschikt bovendien nog steeds niet over een telefoonnummer waarop
kan worden gebeld voor het oproepen van versterking
Voor de Technische Commissie is het duidelijk dat de overschakeling naar een meldkamer geen
opportuniteitskeuze is. Het is voor de technische commissie enkel de vraag wanneer deze
meldkamer actief zal worden en of ze op zonaal niveau, dan wel op grotere schaal zal georganiseerd
worden.
In het concept meerjarenbeleidsplan, opgemaakt door Falck-AVD werd het volgende geschreven: “De
zonale dispatching kan enkel gevormd worden wanneer er 24/7 personeel gereed zit voor het proces
van dispatching. Brandweer Zone Rand heeft jaarlijks ongeveer 4500 interventies waarbij dispatching
aan de orde is. Dit zijn gemiddeld 12 interventies per dag. Gelijktijdigheid van deze interventies is
voorspelbaar. Er dienen te allen tijde twee dispatchers in dienst te zijn. Om 2 personen 24/7 in dienst
te hebben dienen er 14 personen in ploegendienst te werken. Deze personen zijn alle van het niveau
onderofficier. De zonale seinkamer wordt aangestuurd door het hoofd van de seinkamer. Dit is een
functie op officiersniveau. Het oprichten van een zonale dispatching heeft tot gevolg dat er 14 VTE in
ploegendienst moet worden aangenomen en 1 VTE in dagdienst.”
De capaciteit voor uitvoering is hieronder in tabelvorm weergegeven.
Functie

VTE

Clustercommandant Operaties

0,4

Hoofd seinkamer

1

Personeel seinkamer

14

Totaal

15,4

De investeringskost werd nog niet becijferd.
Het is duidelijk dat een samenwerking met bijvoorbeeld de Civiele Bescherming zowel de personeelswerkings- als investeringskost kan reduceren.
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6.3

De uitbouw van de integrale veiligheidsketen zoals voorzien in de wet op de civiele
veiligheid

Dit is een erg brede strategische keuze die eigenlijk de hele brandweerhervorming omvat en dus
moeilijk in enkele paragrafen te vatten is.
Bij wijze van voorbeeld hebben we in onderstaande lijst de tactische doelstellingen opgesomd
waarvan we met de projectgroep vinden dat we er op dit moment nog onvoldoende rond kunnen
werken.
TD 23: Zone Rand werkt op basis van uniforme uitruk- en opschalingprocedures.
TD 24: Zone Rand investeert in een kennisdatabank opgebouwd op basis van de pijlers
brandbestrijding, hulpverlening, gevaarlijke stoffen, DGH en logistiek op operationeel, tactisch en
strategisch niveau.
TD 31: Het principe van de SAH wordt verder gefaseerd ingevoerd.
TD 32: Vanaf 01/01/2017 wordt iedere uitruk geleid door een bevelvoerder van het niveau sergeant.
TD 34: Eenzelfde interventie genereert over de posten heen eenzelfde reactie onafhankelijk van het
tijdstip van de dag.
TD 35: De interventieploegen rukken uit volgens de urgentie toegekend aan iedere interventie.
De interventies worden opgedeeld in 3 categorieën:
• prio 1: levensbedreigend / zeer dringend;
• prio 2: noodzaak dat de brandweer ter plaatse komt / dringend;
• prio 3: geen tijdsdruk / niet dringend.
TD 36: Iedere interventie binnen Zone Rand wordt uitgevoerd onder het gezag van een officier van
dienst.
TD 37: Iedere interventie binnen Zone Rand wordt aangestuurd door voldoende bevelvoerders.
TD 38: Het implementeren van een zonale wachtdienst OVD loopt samen met een wachtdienst
bevelvoerder van dienst en een aangepast opleidingstraject.
TD 39: Iedere post beschikt over een basis uitruk voor brand, hulpverlening en gevaarlijke stoffen.
TD 40: Opschaling gebeurt op basis van kengetallen en verloopt uniform.
Volgens de risico-matrix uit het materieelherverdeelplan zijn in de eerste fase volgende specialismen
nodig in de zone om de aanwezige risico’s het hoofd te kunnen bieden:
• 1 reddingsteam;
• 3 duikteams;
• 6 meetploegen;
• 2 teams gaspakdragers;
• 6 posten met de specialisatie natuurbrandbestrijding;
• 2 teams specialistische brandbestrijding (bv. ondergrondse parkeergarages, tunnelbranden);
• 1 commandopost brandweer;
• 1 team stutten en schoren;
• 2 teams ziekenwagen;
• Uniforme opleiding en procedures moeten een vlotte samenwerking garanderen.
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TD 41: De zone vult de basiszorg aan met gespecialiseerde hulp waar nodig.
TD 42: Grootschalig optreden binnen zone Rand is georganiseerd op basis van uniforme
opschalingsprocedures en gebeurt tijdens de escalatiefase in eenheden.
TD 43: Ingeval van algemene wateroverlast of storm wordt vanuit de procedure 'decentrale werking'
de burger optimaal en snel geholpen.
TD 44: Zone Rand sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de andere betrokken stakeholders om
in geval van grootschalig optreden elkaar te helpen.
TD 46: Alle oproepen worden behandeld vanuit een centrale dispatching.
TD 47: De lokale alarmnummers worden omgevormd tot overlast nummers, alle dringende
hulpverlening wordt gemeld via 112.
TD 48: De bestaande ziekenwagen diensten binnen zone Rand blijven hun dienstverlening aanbieden
In het document concept meerjarenbeleidplan 2015/2018 opgesteld door Falck-AVD wordt een
volledig beeld geschets van het ontwikkelen van de intergrale veiligheidsketen.
In deze teksten werd voorgerekend dat onze organisatie zou moeten doorgroeien tot 109 VTE om
invulling te geven aan de integrale veiligheidsketen.
De loonkost zou hierdoor toenemen van 4 mlj. Nu naar ongeveel 10 mlj.

6.4

Vervolledigen van de personeelsformatie en actualiseren van het personeelsplan op
basis van het KB minimale functies

Het KB van 25 april 2014 bepaalt de minimale administratieve en operationele functies die de
hulpverleningszones moet oprichten:
1. Public relations en communicatie:
Communicatie is deels ingevuld binnen Brandweer Zone Rand.
2. Juridische ondersteuning:
Deze ondersteuning wordt extern ingehuurd. Vooral ondersteuning inzake statuut en arbeidsrecht.
Voor betwistingen worden ad hoc juridische specialisten ingehuurd.
3. ICT Informatica
Wordt volledig extern ingehuurd – voorstel om in 2017 in onze organisatie uit te bouwen.
4. Financiën
Deels ingevuld – voorstel te versterken in 2017.
5. Human resources
Deels ingevuld – voorstel in 2017 te versterken.
6. Welzijn op het werk
Dienst start op 1 januari 2017.
7. Materieel (rollend/niet rollend) met inbegrip van de DMH
Enkel de vervanging van rollend materieel gebeurt – beheer en logistiek nog niet.
8. Gebouwen
Zie verdere bij strategische keuzes.
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9. Eerste Interventie-uitrusting werkkledij
Zonale aankoop opgestart – beheer van de kledij zoals bedoeld in de ministeriële omzendbrief moet
nog worden opgestart.
10. Beheer van de gespecialiseerde teams
Duiken en werken op hoogte opgestart in 2016 andere specialismes werden binnen Zone Rand nog
niet opgestart.
11. Beheer van de operaties
Dit gebeurt nog volledig lokaal.
12. Behandeling van de alarmering
Configuratie van de oproepcomputer is lopende.
Opzetten zonale meldkamer – zie bij strategische keuzes
13. Operationele communicatie
Deze vindt op dit moment nog lokaal plaats.
14. Preventie en proactie
Proactie – beperkte capaciteit ontwikkeling visie – opstart vip’s
Preventie gebeurt lokaal en deels zonaal.
15. Opleiding van het personeel
Ontwikkeling van visie en reglement.
Opstart van registratie.
16. Noodplanning
Nog niet ingevuld.
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6.5

Overdracht onroerende goederen

Met betrekking tot de overdracht van de onroerende goederen kunnen we naar gelijkaardige
tabellen verwijzen als diegenen die in de budgetnota 2016 gepubliceerd werden:
Geschatte waarde van de onroerende goederen
Brandweerkazerne

Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Sint-Job
Edegem
Essen
Kalmthout incl. 500m² naastliggende
verkaveling
Kapellen
Kontich
Oostmalle
Westmalle
Ranst
Schilde
Schoten
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel
Sint-Antonius
Totaal

Venale waarde in
vrije verkoop

Waarde gedwongen
verkoop

Huurwaarde
per maand

€ 784.000
€ 1.567.000
€ 1.213.000
€ 1.025.000
€ 5.130.000
€ 1.100.000
€ 2.675.000

€ 627.200
€ 1.253.600
€ 970.400
€ 820.000
€ 4.104.000
€ 880.000
€ 2.140.000

€ 5.416
€ 10.826
€ 8.380
€ 7.080
€ 35.440
€ 7.600
€ 18.480

€ 1.100.000
€ 2.400.000
€ 2.660.000
€ 670.000
€ 1.088.000
€ 230.000
€ 2.588.000
€ 2.186.000
€ 2.617.000
€ 1.238.000
€ 867.000
€ 322.000
€ 31.460.000

€ 880.000
€ 1.920.000
€ 2.128.000
€ 536.000
€ 870.400
€ 184.000
€ 2.070.400
€ 1.748.800
€ 2.093.600
€ 990.400
€ 693.600
€ 257.600
€ 25.168.000

€ 7.600
€ 16.580
€ 18.378
€ 4.243
€ 7.520
€ 1.420
€ 17.880
€ 15.103
€ 18.081
€ 8.553
€ 5.990
€ 1.990
€ 216.560

Deze waardebepaling is echter nog niet aanvaard door alle gemeenten. Eén gemeente tekende
formeel bewaar aan tegen de waardebepaling van de gebouwen, andere gemeenten lieten informeel
verstaan dat men niet akkoord gaat met deze waardebepaling.

Pagina 44 van 96

www.brandweerzonerand.be

Pagina 45 van 96

Totaal
Bedrag per
inwoner

Boechout
Borsbeek
Brasschaat
Brecht
Sint -Job
Edegem
Essen
Hove
Kalmthout
Kapellen
Kontich
Lint
Westmalle
Oostmalle
Mortsel
Ranst
Schilde
Schoten
Stabroek
Wommelgem
Wuustwezel
Zandhoven
Zoersel
Sint-Antonius

Brandweer
post

€ 1.287.110,40
€ 1.072.592,00
€ 488.902,40
€ 1.134.952,00
€ 1.673.742,40
€ 1.277.132,80
€ 491.396,80
€ 975.310,40

€ 1.666.259,20
€ 1.110.008,00
€ 1.329.515,20
€ 2.117.745,60
€ 1.042.659,20
€ 805.691,20
€ 1.154.907,20
€ 745.825,60
€ 1.287.110,40

5,16%
4,30%
1,96%
4,55%
6,71%
5,12%
1,97%
3,91%

6,68%
4,45%
5,33%
8,49%
4,18%
3,23%
4,63%
2,99%
5,16%

€ 60,92

€ 24.944.000,00

€ 730.859,20
€ 593.667,20
€ 2.347.230,40
€ 1.611.382,40

2,93%
2,38%
9,41%
6,46%

-€ 730.859,20
€ 33.532,80
-€ 1.093.630,40
-€ 640.982,40
€ 820.000,00
€ 2.816.889,60
-€ 192.592,00
-€ 488.902,40
€ 1.005.048,00
-€ 793.742,40
€ 642.867,20
-€ 491.396,80
-€ 439.310,40
€ 1.904.000,00
-€ 1.666.259,20
-€ 239.608,00
-€ 1.145.515,20
-€ 47.345,60
-€ 1.042.659,20
€ 943.108,80
€ 938.692,80
€ 244.574,40
-€ 593.510,40
€ 257.600,00
€ 0,00
€ 78,15

€ 3,91

Jaarlijkse
Inbreng
Verschil inbreng
aflossing
dotatieverhoging
en
gedurende 20
bij totale
dotatieverhoging
jaar aan 2,5% aflossing op 20
bij een totale
jaar - lenen aan aflossing op 20
2,5%
jaar - lenen aan
2,5%
€ 46.882,52
€ 937.650,38
-€ 937.650,38
€ 38.082,05
€ 761.640,93
-€ 134.440,93
€ 150.568,09 € 3.011.361,81 -€ 1.757.761,81
€ 103.365,55 € 2.067.311,09 -€ 1.096.911,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 820.000,00
€ 82.564,44 € 1.651.288,73
€ 2.452.711,27
€ 68.803,70 € 1.376.073,94
-€ 496.073,94
€ 31.361,69
€ 627.233,70
-€ 627.233,70
€ 72.803,91 € 1.456.078,24
€ 683.921,76
€ 107.365,77 € 2.147.315,39 -€ 1.267.315,39
€ 81.924,40 € 1.638.488,04
€ 281.511,96
€ 31.521,69
€ 630.433,88
-€ 630.433,88
€ 62.563,36 € 1.251.267,24
-€ 715.267,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.904.000,00
€ 106.885,74 € 2.137.714,87 -€ 2.137.714,87
€ 71.203,83 € 1.424.076,52
-€ 553.676,52
€ 85.284,58 € 1.705.691,65 -€ 1.521.691,65
€ 135.847,30 € 2.716.945,99
-€ 646.545,99
€ 66.883,59 € 1.337.671,88 -€ 1.337.671,88
€ 51.682,78 € 1.033.655,54
€ 715.144,46
€ 74.083,98 € 1.481.679,62
€ 611.920,38
€ 47.842,57
€ 956.851,42
€ 33.548,58
€ 82.564,44 € 1.651.288,73
-€ 957.688,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 257.600,00
€ 32.001.719,60 € 1.600.085,98 € 32.001.719,60 -€ 7.057.719,60

Verdeels Dotatieverhoging Verschil inbreng Totaal kapitaal +
leutel
bij aankoop
en
rente en lenen
2016
kazernes
dotatieverhoging op 20 jaar aan
bij aankoop
2,5%

€ 1.748.800,00
€ 2.093.600,00
€ 990.400,00
€ 693.600,00
€ 257.600,00
€ 24.944.000,00 100,00%

€ 870.400,00
€ 184.000,00
€ 2.070.400,00

€ 536.000,00
€ 1.904.000,00

€ 2.140.000,00
€ 880.000,00
€ 1.920.000,00

€ 627.200,00
€ 1.253.600,00
€ 970.400,00
€ 820.000,00
€ 4.104.000,00
€ 880.000,00

Waarde
gedwongen
verkoop

€ 87,31

€ 2,91

Totaal kapitaal +
Jaarlijkse
Inbreng
Verschil inbreng
rente bij lenen
aflossing
dotatieverhoging
en
op 30 jaar aan gedurende 30
bij totale
dotatieverhoging
2,5%
jaar - lenen aan aflossing op 30
bij een totale
2,5%
jaar - lenen aan aflossing op 30
2,5%
jaar - lenen aan
2,5%
€ 34.918,73
€ 1.047.561,85 -€ 1.047.561,85
€ 28.364,02
€ 850.920,55
-€ 223.720,55
€ 112.145,13
€ 3.364.353,92 -€ 2.110.753,92
€ 76.988,05
€ 2.309.641,48 -€ 1.339.241,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 820.000,00
€ 61.495,10
€ 1.844.852,95
€ 2.259.147,05
€ 51.245,92
€ 1.537.377,46
-€ 657.377,46
€ 23.358,60
€ 700.758,10
-€ 700.758,10
€ 54.225,33
€ 1.626.759,87
€ 513.240,13
€ 79.967,46
€ 2.399.023,89 -€ 1.519.023,89
€ 61.018,39
€ 1.830.551,76
€ 89.448,24
€ 23.477,78
€ 704.333,39
-€ 704.333,39
€ 46.598,03
€ 1.397.940,90
-€ 861.940,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.904.000,00
€ 79.609,93
€ 2.388.298,00 -€ 2.388.298,00
€ 53.033,56
€ 1.591.006,90
-€ 720.606,90
€ 63.521,10
€ 1.905.632,99 -€ 1.721.632,99
€ 101.180,89
€ 3.035.426,65
-€ 965.026,65
€ 49.815,80
€ 1.494.473,90 -€ 1.494.473,90
€ 38.494,02
€ 1.154.820,74
€ 593.979,26
€ 55.178,74
€ 1.655.362,24
€ 438.237,76
€ 35.633,79
€ 1.069.013,63
-€ 78.613,63
€ 61.495,10
€ 1.844.852,95 -€ 1.151.252,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 257.600,00
€ 35.752.964,10 € 1.191.765,47 € 35.752.964,10 -€ 10.808.964,10

SIMULATIE OVERDRACHT ONROERENDE GOEDEREN BRANDWEER ZONE RAND

Simulaties

Onderstaande tabel geeft weer wat de weerslag is indien men voor de inbreng van onroerende
goederen zou lenen over 20 jaar of 30 jaar aan 2,5 %.
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De kazerne van Brasschaat wordt voor een deel geleased. Deze leasing omvat een bedrag van € 40.000
per jaar. Het contract is afgesloten tussen AGB en het gemeentebestuur van Brasschaat.
De leasing van de kazerne van Edegem betreft jaarlijks € 230.000 (bedrag 2015) met een jaarlijkse
verhoging volgens de bouwindex. De leasing loopt tot 2040.
Stand van zaken
In 2016 werd hard gewerkt aan een draagvlak voor de financiële afwikkeling van de overdracht van
de roerende goederen. In de rand van deze gesprekken is gebleken dat inzake het dossier van de
onroerende goederen geen pasklare oplossing bestaat voor Brandweer Zone Rand.
Sommige aangesloten gemeenten wensen hun kazerne te verkopen. Andere besturen geven bij
monde van hun burgemeester aan dat de brandweerkazerne erg strategisch gelegen zijn, waardoor
hun gemeente het niet aangewezen vindt om de onroerende goederen over te dragen of te
verkopen.
Daarnaast stellen we vast dat het geen evidentie is om de financiële weerslag van een dossier van
deze omvang in de laatste jaren van de huidige bestuurs- en beleidscyclus te implementeren. Een
financiële regeling voor de overdracht van de onroerende goederen heeft voor sommige van de
aangesloten gemeenten een positief financieel effect, maar brengt andere besturen in een moeilijk
parket.

6.6

Patrimoniumbeheer en -onderhoud

Bij het zoeken naar een draagvlak en oplossing voor de financiële afwikkeling van de overdracht van
de onroerende goederen dienen we ook het onderhoud van het zonale patrimonium te bespreken
uitklaren. Indien gebouwen worden overgedragen aan Brandweer Zone Rand moeten immers
bovenop de aankoopkosten bijkomende budgetten voor eigenaarsonderhoud en bijkomende
aanwervingen te worden voorzien. Deze extra financiële middelen en personeelsleden zijn essentieel
om het zonale patrimonium als een goede huisvader te beheren. Brandweer Zone Rand is op dit
moment organisatorisch immers nog niet klaar om 20 gebouwen te onderhouden en bedrijfszeker te
houden.
In dit budgetvoorstel werd geen budget voorzien voor de vernieuwing van het patrimonium. Als we
vandaag afgaan op de waarde van het patrimonium € 25.168.000 (onroerend) rekening houdende
met 2,5 % voor vernieuwing en 5 % voor onderhoud, zouden we jaarlijks € 650.000 moeten
budgetteren voor vernieuwing en € 1.300.000 voor onderhoud van al deze gebouwen.

6.7

Dringende geneeskundige hulp – Status quo - integreren of afstoten?

Binnen de gemeenten van Brandweer Zone Rand wordt de dringende geneeskundige hulpverlening
verzorgd door ziekenwagens verbonden aan:
• Private dienst
• Gemeenten
• Ziekenhuizen
• Brandweer
Bij het uitwerken van de hervorming van de brandweer ging in eerste instantie alle aandacht naar de
brandweertak van deze hervorming.
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Pas de laatste maanden van de hervorming werd in hoog tempo een apart statuut geschreven voor
de ambulancier-niet brandweerman. In de wet, de KB’s en het brandweerstatuut werd te weinig
uitgegaan van de hoeveelheid aan brandweerkorpsen die ook instaan voor ziekenwagendiensten.
Er werd onvoldoende rekening gehouden dat met de implementatie van het nieuwe statuut en het
afschaffen van thuiswachtdiensten de kostprijs van de ziekenwagendiensten enorm zou toenemen.
Op het moment dat deze problematiek duidelijk aan de oppervlakte kwam, werd door middel van
een schrijven vanwege de bevoegde ministers uitdrukkelijk gevraagd dat de ziekenwagendiensten
die verzorgd worden door de brandweer gecontinueerd zouden worden door de
hulpverleningszones.
Er moet een visie worden ontwikkeld rond de invulling van de werking DGH. Deze is afhankelijk van
een federale stuurgroep actief op dit gebied.

6.8

Conclusie

Inzake de strategische keuzes vragen we aan de raad om :
•
•
•
•
•

Prioriteit te geven aan het verder zetten van de dienstverlening zoals deze vanuit de
gemeentelijke korpsen werd verzorgd;
Verder ontvlechting van de gemeentelijke bedrijfsvoering naar de zonale te faciliteren;
Versterking van de zonale bedrijfvoering die een moderne bedrijfsvoering mogelijk maakt;
Bij de versterking van de organisatie dit te doen aan het tempo dat de huidige arbeidsmarkt
toelaat;
Bij de uitbouw van onze organisatie rekening te houden met de draagkracht van onze
medewerkers op het vlak van verandering. Op dit moment ligt het tempo aan veranderingen
al redelijk hoog.
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7

ADVIES BEGROTINGSCOMMISSIE

Rekening houdende met de wettelijkheid, de werkelijkheid en de verwachte financiële weerslag
geeft de begrotingscommissie over het voorgelegd ontwerp van “Begroting 2017” een:
Positief advies
Evenwel formuleerden de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige volgende opmerkingen:
In voorliggend begrotingsontwerp 2017 wordt, ter financiering van de investeringsuitgaven, voor het
tweede jaar op rij een lening van € 3.000.000 ingeschreven. Aan de huidige marktvoorwaarden en op
een termijn van 10 jaar betekent dit een jaarlijkse leninglast van om en bij de € 300.000.
Voorzichtigheid naar de komende begrotingsjaren m.b.t. het opnemen van leningen is aangewezen.
Immers, cumulatief zou, indien huidig opnameschema van leningen dient te worden voortgezet, de
jaarlijkse leninglast na 10 jaar rond de € 3.000.000 bedragen.”
In principe zou een begrotingsvoorstel de middelen moeten voorzien om te kunnen voldoen aan op
de Wet op de Civiele veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten. Op dit moment besteedt de zonale staf
vrijwel alle capaciteit aan (het opzetten van) elementaire bedrijfsvoeringprocessen waardoor het
ontwikkelen van een noodzakelijk beleid inzake verzekeringen, aankoop en wettelijke keuringen,…
nog onvoldoende opgestart kan worden.
De opbouw van onze organisatie gaat gepaard met groeipijnen. Hierdoor kan Brandweer Zone Rand
nog niet (voldoende) bezig zijn met het ontwikkelen van haar hulpverleningstaken zoals de integrale
veiligheidsketen (preventie, proactie, preparatie, interventie en nazorg). Door de schaarste op de
arbeidsmarkt vraagt het samen stellen van een zonaal team meer tijd dan aanvankelijk gedacht. We
stellen bovendien vast dat ook de grenzen van het menselijk aanpassingsvermogen een rem zetten
op de ontwikkeling van onze organisatie. In deze context moeten we waakzaam zijn voor demotivatie
en het opbranden van het team dat het fusieproces en de opbouw van onze organisatie trekt. Het
voorliggende budget, dat binnen het door het bestuur gestelde krijtlijnen ligt (BBC tot 2019), geeft
maximaal invulling aan de ons opgelegde taken.
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C. Bijlagen 1: Nota Bedrijfsvoering
Hoofd bedrijfsvoering |Secretaris: Sabine Van Dooren
Sinds de hervorming van het brandweerlandschap en de oprichting van de hulpverleningszones op 1
januari 2015 hebben de gemeenten de band met de brandweer in meer of mindere mate
doorgeknipt op het vlak van bedrijfsvoering. In tegenstelling tot andere hulpverleningszones kon
Brandweer Zone Rand niet terugplooien op een beroepsbrandweerkorps of een centrumstad die de
bedrijfsvoering van de hulpverleningszone (tijdelijk) op zich nam.
Tijdens de overgang naar de hulpverleningszone is er, naast ondersteuning vanuit een paar
gemeenten zoals Brasschaat en Wuustwezel, gekozen om te werken met externe expertise in
afwachting van aanwervingen om een eigen bedrijfsvoering op te zetten.
Het voorbije jaar is er hard gewerkt om de bedrijfsvoering op de rails te zetten. Zo slaagde
Brandweer Zone Rand in 2016 erin om verschillende cruciale functies zoals hoofd bedrijfsvoering|
secretaris en preventieadviseur in te vullen. In 2016 werd bovendien een nieuwe bijzondere
rekenplichtige aangesteld. Met de invulling van deze functies kon Brandweer Zone Rand belangrijke
fundamenten leggen voor de uitbouw van een stabiele bedrijfsvoering.
De staf bedrijfsvoering van Brandweer Zone Rand is echter nog te beperkt om alle basistaken uit te
voeren die verwacht worden van een hulpverleningszone. De organisatie stelt vast dat de krappe
arbeidsmarkt een bijkomende uitdaging vormt om de juiste kandidaten te rekruteren voor
sleutelposities. Bovendien merken we dat een jonge organisatie tijd nodig heeft om nieuwe
medewerkers in te werken, belangrijke processen uit te werken, grondig te communiceren en op die
manier essentiële taken te ontplooien en realiseren.
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1

PERSONEEL/HR

Projectleider: Kapt. Katrien De Maeyer

1.1

Operationeel personeel

Aanwervingen niet uitgevoerd in 2016
Een aantal aanwervingen van operationeel beroepspersoneel werd in 2016 later opgestart of niet
uitgevoerd en dit om verschillende redenen:
-

Geen geschikte kandidaten na het doorlopen van de selectieprocedure;
Geen kandidaten met het noodzakelijke Federaal Geschiktheidsattest (FGA) voor het hoger
kader (geen organisatie van deze proeven door de brandweerscholen);
- Geen kandidaten met de juiste brevetten wegens het niet of later organiseren van de
cursussen door de brandweerschool (met name de cursussen EVAL, FOROP en PREV);
- Gebrek aan capaciteit op de personeelsdienst om alle procedures correct op te starten en op
te volgen.
Concreet betekent dit dat volgende aanwervingen voorzien in 2016 nog niet werden voltooid:
-

Aanwerving beroepsofficieren posten Essen, Ranst, Brasschaat, Schilde en
Borsbeek/Wommelgem;
- Aanwerving beroepsonderofficieren posten Zandhoven, Edegem, Kapellen en Kontich;
- Aanwerving beroepsbrandweermannen posten Brasschaat en Schoten.
In 2016 werden 65 vacatures voor vrijwillige brandweermannen open verklaard. Hiervan werden 42
plaatsen ingevuld (36 op 1/09 en 6 op 1/11). Dit betekent dat er in 2016 23 vacatures niet ingevuld
werden.
Nieuwe aanwervingen beroepspersoneel
De procedures voor de reeds goedgekeurde aanwervingen in 2016 worden verdergezet of opgestart.
Dit betekent dat de loonkosten vanaf de datum in dienst meegerekend worden in het budget van
2017.
Aanwerving

Procedure

Timing in dienst

Beroepsofficieren posten Essen, Ranst,
Schilde en Borsbeek/Wommelgem

Procedure opgestart –
kandidaturen tegen 28/11/2016
Beslissing zoneraad januari 2017

Tussen 1/04 en
1/06/2017

Beroepsonderofficieren posten Zandhoven,
Edegem, Kapellen en Kontich

Oproep nog niet gelanceerd
wegens geen kandidaten met alle
nodige brevetten – opstart
voorzien februari 2017.
Beslissing zoneraad april 2017

1/06/2017

Beroepsbrandweerman posten Brasschaat
en Schoten

Geen geschikte kandidaten na
selectieprocedure – procedure
opnieuw op te starten – opstart
voorzien februari 2017.
Beslissing zoneraad april 2017

1/07/2016
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Om onze operationele organisatie conform het personeelsplan verder op sterkte te brengen worden
ook volgende aanwervingen in de begroting van 2017 meegerekend:
Aanwerving

Procedure

Timing in dienst

Beroepsofficier-kapitein die als ITnetwerkbeheerder zal functioneren (functie
uit niet-operationeel kader gehaald)

Procedure nog op te starten

1/09/2017

Procedure samen laten lopen met
nog op te starten procedure van
aanwerving andere
beroepsonderofficieren

1/06/2017

Procedure samen laten lopen met
nog op te starten procedure van
aanwerving andere
beroepsbrandweermannen

1/07/2016

Procedure nog op te starten

1/09/2017

Beroepsonderofficier met nadruk op werk
in kader van preventie (post nog toe te
kennen)
Beroepsbrandweerman voor post Kapellen
Beroepsbrandweerman met nadruk op
werk in kader van preventie (post nog toe
te kennen)
Beroepsofficier-majoor die een
coördinatorfunctie zal opnemen en als
clusterverantwoordelijke zal fungeren

Vrijwilligers
Om het aantal vrijwillige brandweermannen dat in 2016 niet aangeworven werd en het aantal
brandweermannen dat in 2017 de zone wegens pensioen zal verlaten, op te vangen, zullen er in 2017
42 nieuwe vrijwilligers aangeworven worden. De verdeling over de posten zal op het ogenblik van de
aanwerving bekeken worden. De procedures zullen in het voorjaar van 2017 opgestart worden
waardoor de timing van indienstneming op 1/09/2017 wordt gezet.
Bevorderingen uit te voeren in 2017
TD 32: Vanaf 01/01/2017 wordt iedere uitruk geleid door een bevelvoerder van het niveau sergeant.
TD 37: Iedere interventie binnen Zone Rand wordt aangestuurd door voldoende bevelvoerders.
In 2016 werd de mogelijkheid om korporaal plus (= korporaal met brevet sergeant) als bevelvoerder
in te zetten definitief verworpen door de toezichthoudende overheden. Dit betekent dat er dringend
bevorderingen moeten gebeuren om operationeel voldoende bevelvoerders te hebben.
Bevordering

Procedure

Timing bevordering

30 vrijwillige sergeanten

Procedure nog op te starten

1/03/2017

1 beroepssergeant

Procedure nog op te starten

1/09/2017

1 beroepsofficier-majoor die een
directeurs/coördinatorfunctie zal opnemen
en als clusterverantwoordelijke zal fungeren

Procedure nog op te starten

1/06/2017
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1.2

Administratief personeel

Aanwervingen niet uitgevoerd in 2016
Een aantal aanwervingen van niet-operationeel beroepspersoneel werd in 2016 later opgestart of
niet uitgevoerd:
•
•
•
•

2e projectcoördinator: 5 maanden later in dienst dan gepland;
Administratief medewerker HR: niet opgestart;
Deskundige aankoopbeleid: niet opgestart;
2e preventionist: niet opgestart.

Huidige samenstelling van het niet operationeel kader
TD 01: Opstarten en uitbouwen zonale organisatie bestaande uit een zonaal bestuur, een
managementteam een zonaal bureau en zonale directies.
TD 03: Opstarten van een staf bedrijfsvoering.
TD 10: Onze medewerkers voelen zich vertrouwd door moderne bedrijfsvoering.
Onder bedrijfsvoering vallen de diensten HR, financiën, ICT, communicatie, welzijn & preventie en
projectcoördinatie. De meeste diensten worden rechtstreeks aangestuurd door het hoofd
bedrijfsvoering. Uitzonderingen hierop zijn op dit moment nog:
•
•
•

HR: aansturing door operationele projectleider HR (beroepsofficier Katrien De Maeyer);
Preventionist: aansturing door operationele projectleider ‘preventie & proactie’
(beroepsofficier Danny Van Oeckel);
Projectcoördinator ‘opleiden & oefenen’: aansturing door operationele projectleider
‘opleiden & oefenen’ (beroepsofficier Ronny Van Riel).

Aanwervingen vanaf 2017
In 2016 werden heel wat nieuwe inzichten verworven op gebied van bedrijfsvoering. De
aanwervingen die in 2016 gepland stonden, zullen daardoor niet of op een gewijzigde manier
uitgevoerd worden in 2017 .
Personeelsdienst
TD 08: Er is een dienst HR die de krachten van de gemeentelijke diensten fusioneert.
TD 09: Er is een correcte begeleiding, opvolging en registratie voor elke medewerker van aanwerving
tot einde loopbaan.
De dienst HR bestaat op dit ogenblik uit:
•
•
•

Projectleider HR (ingevuld vanuit operationeel personeel);
Deskundige HR;
Administratief medewerker HR.

Op vlak van HR lag de focus in 2016 op:
-

Een vlotte en tijdige loonverwerking voor de beroeps en vrijwilligers;
De berekening van de diplomatoelage voor alle operationele medewerkers voor 2015;
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-

-

Het actualiseren van de personeelsgegevens in het kader van correcte aangiftes (Dimona,
Schaubroeck, Abifire…);
Een correcte verwerking van de documenten in het kader van arbeidsongevallen en
ongevallen met brandweervoertuigen;
Het uitvoeren van een aantal aanwervingsprocedures inclusief de opmaak van de
functieprofielen, het uitschrijven van de proeven, de samenstelling van de jury, het
verzamelen en beoordelen van de sollicitaties en het schrijven van de beoordelingen van de
jury;
Het voorbereiden van de notulen voor de vergaderingen van het zonecollege en de
zoneraad;
…

Het ontbreekt de zone op dit ogenblik aan capaciteit om volgende HR-problemen op te lossen of HRopportuniteiten beet te pakken:
-

-

-

Tijdig uitvoeren van aanwervings- en bevorderingsprocedures om de operationele taken van
de zone niet in het gedrang te laten komen;
Ondersteunen van lokale leidinggevende(n) bij juridische of personeelsproblemen;
Opvangen en ondersteunen van personeel voor wie burn-out dreigt of reeds een feit is;
Opstarten en begeleiden van tuchtdossiers;
Uitrollen van een functionerings- en evaluatiebeleid voor zowel het operationeel als het nietoperationeel personeel (verplicht voor operationeel personeel vanaf 1/1/2018);
Opzetten van een beleid dat aandacht schenkt aan talenten, competenties en vaardigheden
en op basis hiervan loopbaanplannen opmaken;
Voldoende begeleiding bieden aan de stagebegeleiders om hun opdracht tijdig en correct uit
te voeren (o.a. opvolging van de verplichte driemaandelijkse gesprekken met bijhorend
verslag);
Menselijke communicatie naar eigen personeel bij familiale aangelegenheden (overlijden,
geboorte, huwelijk…);
Menselijke communicatie naar eigen personeel na beslissingen van het zonecollege of de
zoneraad;
Voldoende betrekken van huidig personeel bij de opmaak van bepaalde HR-processen (bv.
werving & selectie, bevordering);
Opzetten van een zonaal informatiecomité inclusief reglement en organisatie van
regelmatige overlegmomenten;
Organisatie van infomomenten voor alle vrijwilligers en/of beroepskrachten in het kader van
bepaalde personeelsmaterie (bv. interpretatie vergoedingen, organisatiecultuur en waarden,
evaluatiebeleid…);
Houden van regelmatig syndicaal overleg (nu enkel ad hoc of bij problemen);
Uittekenen en actueel houden van het operationeel organogram (over alle posten);
Evalueren en aanpassen van het arbeidsreglement voor het operationeel personeel (o.a.
naar aanleiding van opmerkingen van de toezichthoudende overheid)
Schrijven en invoeren van een ICT- en GSM-beleid;
Evalueren en aanpassen van de rechtspositieregeling voor niet-operationeel personeel;
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-

-

Aanbesteden van een gezamenlijke externe medische dienst voor de verplichte jaarlijkse
onderzoeken van het operationeel personeel
Analyseren van de huidige verzekering arbeidsongevallen op basis van de arbeidsongevallen
in 2015 en 2016 en communiceren van deze leerpunten in het kader van de aanbesteding
van het volledige verzekeringspakket;
Opmaak van een reglement voor erelonen van externe juryleden;
Stimuleren van het volgen van nuttige opleidingen voor niet-operationeel personeel;
Danken van vrijwilligers en beroeps via de aanvraag van eretekens en/of medailles voor hun
langdurige staat van dienst;
…

Uit deze opsommingen kan duidelijk geconcludeerd worden dat enkel de meest noodzakelijke HRprocessen gebeuren, maar dat er geen echt HR-beleid bedacht of geïmplementeerd kan worden.
Door dit gebrekkig HR-beleid dreigen we goede beroeps en vrijwilligers te verliezen waardoor onze
operationele basistaken in het gedrang dreigen te komen.
Het is daarom noodzakelijk om bijkomend volgende profielen aan te werven en dus te voorzien in
het organogram:
-

Een HR-coördinator (A-niveau) voor ontwerpen en beheren van de HR-processen en de
evaluatie en actualisering van de reglementen;
Een 2e deskundige HR (B-niveau) voor verder implementatie van de HR-processen.

In het voorjaar van 2017 zullen zowel de huidige projectleider HR als de deskundige HR door
zwangerschap een aantal maanden afwezig zijn. De hierdoor bespaarde personeelskost wordt mee in
rekening genomen. Hun taken worden gedeeltelijk extern via bestek (in 2016 ingecalculeerd) en
gedeeltelijk intern via tijdelijke verschuiving van takenpakketten opgevangen.
Financiën
In het budget 2016 werd een bijkomende medewerker voor de dienst financiën op niveau B voorzien.
Deze aanwerving is uitgesteld omdat bleek dat de inhoudelijke expertise op het vlak van financiën te
beperkt is om een goede taakinvulling waar te maken. Daarom wordt in dit budget rekening
gehouden met de aanwerving van een diensthoofd financiën op niveau A.
ICT
De functies ICT worden op dit ogenblik via bestek door Cavere ingevuld. In 2017 wensen we de IT
werking te gaan insourcen daarvoor is er nood aan:
•

Applicatiebeheerder ICT (niveau B).
Tot op heden werden alle ICT processen door externen beheerd. We denken dat nu de
tijd rijp is om ons als organisatie eigenaar te maken van deze processen. Er draaien heel
wat applicaties binnen Brandweer Zone Rand, hoe langer hoe meer in gedeelde
omgevingen, waar heel wat beheer noodzakelijk blijkt.
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Proces en Beleid
De technische commissie is de laatste jaren geëvolueerd naar een orgaan waar draagvlak wordt
ontwikkeld voor de vele veranderingen die er op dit moment plaatsvinden. De laatste maanden
stellen we vast dat het vertrouwen groeit en dat er een duidelijke evolutie is van lokale naar zonale
projecten. Op dit moment stellen we echter vast dat er veel wordt vergaderd (goed in functie van
draagvlak), maar dat we soms te weinig in staat zijn de conclusies om te zetten in de praktijk.
•

Beleid- en Procescoördinator (niveau A).
Bijna alle lokale afspraken moeten nog worden samengevoegd tot zonale. Het zou een
grote rendementswinst betekenen, moest de beleids- en procescoördinator in deze beide
deelgebieden de ‘spin in het web’ kunnen vormen tussen de zonale organisatie en onze
lokale posten.
Hij/zij kan ook de eerste stappen zetten in het opzetten van een rapportage zoals
voorzien in de wetgeving.

Samenvatting personeelskost
Personeelskosten operationeel
beroepspersoneel
Personeelskosten operationeel
vrijwillig personeel
Totaal vakantiegeld operationeel
beroeps en vrijwillig personeel
Patronale bijdrage aan RSZPPO voor
beroepspersoneel
Patronale bijdrage aan RSZPPO voor
vrijwillig personeel
Personeelskosten operationeel
vrijwillig ambulancepersoneel (niet
brandweerman)
Totaal vakantiegeld operationeel
vrijwillig ambulancepersoneel (niet
brandweerman)
Patronale bijdrage aan RSZPPO voor
vrijwillig ambulancepersoneel (niet
brandweerman)
Andere geldelijke tegemoetkomingen
aan het brandweerpersoneel
(erkentelijkheidspremie,
diplomatoelage, maaltijdcheques)
Andere geldelijke tegemoetkomingen
aan het ambulancepersoneel
(erkentelijkheidspremie,
diplomatoelage, maaltijdcheques)
Vergoeding verplaatsingskosten
personeel
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2015

2016

2017

Begrotingscode

€ 3.047.122

€ 3.654.636

€ 4.254.305

351/111-01

€ 3.450.846

€ 4.137.652

€ 3.790.415

351/111-08

€ 74.814

€ 197.687

€ 216.148

351/112-01

€ 1.687.009

€ 1.445.878

€ 1.448.333

351/113-01

-

€ 168.224

€ 203.343

351/113-08

€ 240.180

€ 254.064

352/111-08

-

-

€ 890

352/112-01

-

€ 11.040

€ 17.037

352/113-08

-

€ 163.480

€ 220.000

351/115-41

-

€ 5.000

€ 5.000

352/115-41

€ 2.915

€ 5.186

€ 3.500

351/115-01

€201.000
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Samenvatting werkingskosten personeel
Naast de personeelskosten moeten er ook nog een aantal andere budgetposten ingevuld worden om
de totale kost van het HR-beleid weer te geven.
Opleidingskost niet-operationeel personeel
Verzekeringen arbeidsongevallen en
hospitalisatie
Overige verzekeringen (diefstal, burgerlijke
aansprakelijkheid, brand)
Kosten arbeidsgeneeskundige dienst (voor
830 operationele personeelsleden)
Erelonen en vergoedingen artsen en
paramedici (onderzoeken in kader van
specialisaties of op vraag van
arbeidsgeneesheer)
Kosten voor werving en selectie (huur
lokalen, publicatie, assessments, catering...)
Erelonen en vergoedingen externe
juryleden
Technische benodigdheden
Materiaal PPMO testen
Dienstverlening vanuit gemeentes
(terugbetalen lonen poetsvrouwen)
Tussenkomst in vakbondspremies

1.3

2015
€ 5.000

2016
€ 6.000

2017
€ 10.000

351/123-17

-

€ 272.596

€ 275.000

351/117-01

-

€ 50.000

€ 50.000

351/124-08

-

€ 98.169

€ 103.750

351/117-02

-

€ 7.520

€ 20.750

351/122-03

-

€ 23.468

€ 20.500

351/123-18

-

€ 2.413

€ 2.500

351/122-05

€ 2.000

€ 72.000

€ 35.000

351/124-02

-

€ 309.016

€ 185.000

351/415-01

-

€ 3.028

€ 3.000

351/415-02

Begrotingscode

Externe expertise

Naast het aantrekken van de juiste medewerkers om een solide basis te vormen voor onze
organisatie, kiest Brandweer Zone Rand in bepaalde bedrijfsprocessen bewust voor externe expertise
om onze organisatie bij te staan.
Zo is er de bestuurlijke vraag en de bedrijfsmatige nood om verschillende projecten uit te werken
waar op dit moment niet de capaciteit of de expertise voor aan boord is. Daarbij denken we aan het
project rond de overdracht van de onroerende goederen, het uitwerken van GSM, laptop e.a.
policies, een doorlichting van de energiecontracten en –budgetten.
Daarom is het voorstel om voor 2017 net als bij begrotingswijziging 2016 een budget van € 220.000
te voorzien op begrotingscode 351/122-01.

Erelonen en studies

2015

BW 2016

2017

€ 275.000

€ 220.000

€ 220.00

begrotingscode

Dit budget wordt uitgesplitst en aangewend voor specifieke projecten binnen de thema’s juridische
zaken, gebouwen, nutsmaatschappijen en financiën. Deze thema’s worden verder in deze
motivatienota uitgewerkt en toegelicht.
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1.4

Financiën

TD 07: Er is een dienst financiën die zorgt voor een correct en tijdig beheer. Een dienst financiën
wordt opgestart, juiste rekeningen levert betrouwbare partners.
TD 50: De financiering van Zone Rand is traceerbaar en transparant.
De bijzondere rekenplichtige die in een mandaatfunctie voor Brandweer Zone Rand werkt, wordt in
de dagdagelijkse financiële werking bijgestaan door de dienst financiën. Deze dienst omvat
momenteel:
- 1 deskundige financiën op B-niveau
- 1 administratief medewerker op C-niveau
Brandweer Zone Rand verwacht van de medewerkers van de dienst financiën dat zij zorgen voor de:
- Coördinatie en uitwerking van de budgetten;
- Inkomsten en boekhouding;
- Facturatie;
- Uitwerking van de financiële boordtabellen;
- Aankopen, bestelbons en contracten;
- Patrimonium en inventaris
- Draaiboeken van de overheidsopdrachten, van de ondersteunings- en onderhoudscontracten.
Voor de opmaak van de jaarrekening en bij concrete vragen wordt een beroep gedaan op een
externe partner voor advies. Er wordt hiervoor een budget van € 8.500 voorzien en dit wordt
geboekt onder de budgetcode 351/122-01 die voorzien is voor erelonen en vergoedingen voor
expertises.

Erelonen voor vergoedingen en expertises-

2015

BW 2016

2017

begrotingscode

€ 30.000

€ 15.000

€ 8.500

351/122-01

Aandeel accountancy

1.5

Communicatie

TD 14: Communicatie met de burger is de hoeksteen van de integrale brandweerzorg.
TD 15: Er is een uitgebouwde interne communicatie.
Communicatie is een grote valkuil als je het niet goed aanpakt of is de "sleutel tot succes".
Wanneer veranderingen worden doorgevoerd binnen een organisatie van meer dan 800 mensen
wordt ,naast de boodschap die je wil brengen ook ieder punt, komma maar ook de stijl en 'look &
feel' belangrijk.
Communicatie, zowel intern als extern blijft daarom een erg belangrijk aandachtspunt in onze
organisatie.
Het is de intentie om in 2017 de communicatiestromen vanuit de verschillende brandweerposten in
kaart te brengen. Daarnaast wensen we verder te werken op het bestaande logo en de huisstijl in
onze communicatie.
De geplande aanbesteding voor de opmaak van een website werd niet gerealiseerd in 2016. Ook de
koppeling van de website van de zones aan die van BVV heeft vertraging opgelopen. Dit zijn echter
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zeer belangrijke projecten om onze interne en externe communicatie te kunnen optimaliseren.
Daarom voorzien we deze projecten opnieuw in het budget 2017.
In het kader van de informatie aan onze brandweervrijwilligers organiseren we momenteel
kliksessies. Deze informatiemomenten zijn cruciaal, doch kosten in personeelsuren erg veel en de
informatie is nog steeds vrij disparaat. In 2017 zullen we bij wijze van proefproject een korte
informatiefilm te ontwikkelen. Dit medium heeft immers als voordeel dat al onze manschappen de
informatie op eenzelfde manier aangereikt krijgen én de informatie opnieuw kunnen bekijken als
daar nood aan is.

Communicatiebudget (werkingsbudget)
De website van de Zone Rand willen we
koppelen onder de website van BVV
(Brandweer Vereniging Vlaanderen)
In 2016 dient de opmaak van een website
aanbesteed te worden, voorzien van
portaalfunctie, stratenstatus,
beschikbaarheidsstatus, oefenkalender,
enz.
Aankoop van divers promomateriaal
(informatiezuil, pancartes, enz.)
Uitwerken en uitvoeren van diverse interne
informatiecampagnes

1.6

2015

BW 2016

2017

begrotingscode

€ 10.000

€ 30.000

€ 30.000

351/123-06

eenmalig
€ 3.000
jaarlijks
€ 1.500

eenmalig
€ 3.000
jaarlijks
€ 1.500

€ 35.000

€ 7.500

€ 7.500

€ 5.000

€ 5.000

ICT

TD16: ICT is een hoeksteen van de samenwerking tussen de brandweerposten.
TD17: De afstand tussen de posten is zo klein mogelijk door gebruik van performante ICT
oplossingen.
TD18: Alle relevante informatie is op een unieke plaats opgeslagen en toegankelijk voor iedereen
die ze nodig heeft.
Momenteel gebeurt de IT-ondersteuning nog steeds door externe partijen. De uitbouw van een
eigen IT-dienst zou in de opstartfase van de zone teveel vertraging veroorzaken. Daarom heeft men
er in 2016 voor gekozen om deze werking verder te zetten.
Tijdens de eerste helft van het voorbije jaar werd Brandweer Zone Rand met heel wat ICT-problemen
en het uitvallen van cruciale en kritische systemen geconfronteerd werden. Daarbij werden
binnenkomende oproepen niet geregistreerd, noch opgestart, gingen gegevens met betrekking tot
interventies verloren en werden administratieve medewerkers veelvuldig gedwongen om zich te
behelpen zonder IT. De werking van de brandweerdiensten dient 24 op 24 en 7 dagen op 7
gegarandeerd en ondersteund te worden. Dit betekent een grote uitdaging voor onze IT-partners en
resulteert in vrij hoge IT-kosten.
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De beheers- en werkingskosten omvatten enkele vaste contracten, maar ook kleinere aankopen
onder € 2.500. Het is de intentie om in 2017 een interne IT-dienst op te starten. Zo willen we de ITkosten beperken en de interne dienstverlening verbeteren. Door de noodzakelijke en zeer hoge
service level agreements voor Brandweer Zone Rand zijn de externe contracten vrij duur. Gezien het
voornemen inzake de insourcing van IT laten we de beheers- en werkingskosten voor IT met €
260.000 dalen ten opzichte van budgetwijziging 2016.
Het investeringskrediet voor aankoop van informaticamaterieel wordt voorlopig op eenzelfde niveau
gehandhaafd. We voorzien hiervoor 20% vervanging van onze pc’s en laptops, een PC of laptop voor
nieuwe personeelsleden en NAS-servers in onze brandweerposten zodat we databackups kunnen
voorzien. Daarnaast zal ook de invoering van de digitale bouwaanvraag nog bijkomende
investeringen met zich meebrengen.
2015

BW 2016

2017

begrotingscode

Beheers- en werkingskosten informatica

€ 669.000

€ 400.000

351/123-13

Aankoop Informaticamaterieel

€ 87.000

€ 87.000

351/742 53

1.7

Juridische ondersteuning

We kiezen er ook in 2017 voor om het juridisch advies extern te houden. In 2016 handelden de
meeste juridische adviesvragen over personeelsmateries, maar Brandweer Zone Rand heeft ook
nood aan expertise in andere deelgebieden van de rechtspraak. De brede scope aan potentiële
juridische vragen maakt het niet realistisch om dit met eigen medewerkers in te vullen.
We stellen enerzijds vast dat het statuut erg complex is en soms ruimte voor interpretatie laat.
Anderzijds zijn de bepalingen inzake tucht en handhaving erg strikt bepaald, waardoor het volgen van
de procedures primeert op de inhoudelijke argumenten en mogelijkheden tot bijsturing.
Het is de intentie om in 2017 enkele kleinere opdrachten uit te besteden voor een evaluatie en
verbetering van ons arbeidsreglement en het uitwerken van een policies inzake bijvoorbeeld GSMen laptopgebruik.

Erelonen voor vergoedingen en expertises-

2015

BW 2016

2017

begrotingscode

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.500

351/122-01

Aandeel juridisch advies
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1.8

Secretariaat

In begroting 2016 werden enkele algemene kredieten die verband houden met de
secretariaatswerking opgesplitst in lokale posten.
In het voorstel voor begroting 2017 trachten we de budgetten van de lokale posten naar elkaar te
laten toegroeien zonder een substantiële verhoging van deze kosten te genereren.
Wat betreft kantoormaterialen beslisten we dat elke brandweerpost een lokale begrotingscode en
budget krijgt voor kleinere aankopen. Dit zorgt ervoor dat lokaal commandanten zicht hebben op en
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen budget en uitgaven. Er werd bovendien een
raamcontract voor kantoormaterialen opgemaakt. Op de globale zonale budgetcode voor
kantoorbenodigdheden wordt € 15.000 voorzien om de zonale werking te faciliteren. Hierin zit ook
een budget vervat indien lokale brandweerposten met onvoorziene kosten geconfronteerd worden.
Na extrapolatie stellen we voor om €5.500 aan frankeringskosten te voorzien. Het is de intentie om
in 2017 een frankeringsmachine aan te schaffen zodat verzending van informatie eenvoudiger wordt.
De telefoonkosten werden na extrapolatie in budgetwijziging 2016 verlaagd naar € 282.000. Echter
bleek dat de NV ASTRID in het eerste deel van 2016 geen facturen had verstuurd. Hierdoor zal het
budget 2016 voor telefoonkosten niet toereikend zijn. Naar begroting 2017 stellen we voor om de
telefoonkosten en de abonnementskosten voor zend- en oproepapparatuur op aparte budgetcodes
te boeken zodat we deze kosten goed kunnen monitoren. Wat betreft de telefoonkosten willen we in
2017 al onze contracten (voor mobiele abonnementen) bundelen bij een partner zodat de
abonnements- en beheerskosten kunnen verlaagd worden.
Vrijwel al onze brandweerposten hebben een verschillende leverancier voor copiërs en printers. In
2016 is een inventaris gemaakt van deze contracten en zijn de eerste nieuwe contracten afgesloten
via het forcms contract van Konica Minolta. Sommige contracten lopen nog via de gemeenten. De
kostprijs van de nieuwe contracten die door Brandweer Zone Rand werden afgesloten ligt gevoelig
lager. Daarom stellen we voor 2017 een budget van € 15.000 voor op het begrotingsartikel huur- en
onderhoudskosten van bureaumaterieel. De huurcontracten zullen op deze begrotingspost geboekt
worden. (leasingscontracten dienen op een ander meer aangewezen begrotingsartikel geboekt te
worden)
Voor receptie- en representatiekosten voorzien we beperkte lokale budgetten voor lokale posten en
en € 14.000 op zonaal krediet. Dit zal aangewend worden voor een event in februari waarbij we onze
medewerkers centraal zetten en de inhuldiging van het nieuwe materieel in juni. Deze
begrotingspost wordt ook gebruikt bij de occasionele bestelling van broodjes (bijv. n.a.v. het
informatiemoment voor gemeenteraadsleden) en de aankoop van een bedanking.
De kosten voor aankoop van boeken, documentatie en abonnementen laten we zaken van € 76.000
naar € 50.000. We hebben de intentie om in 2017 de abonnementen en documentatie grondig onder
de loep te nemen en te bekijken welke informatie we onderling kunnen delen zodat de aankopen
kunnen gerationaliseerd worden.
De verzekeringsportefeuille van Brandweer Zone Rand is de overname van de verzekeringen van de
vroegere gemeentelijke brandweerkorpsen. Deze overname gebeurde omdat de tijd ontbrak om de
verzekeringen van de zone aan te besteden bij de oprichting van de zone. Brandweer Zone Rand
besliste deel te nemen aan een initiatief van Brandweer Zone Kempen om samen met andere
hulpverleningszones een gezamenlijke aanbesteding van de verzekeringen te organiseren. In het
voorstel 2017 zijn de voorgestelde budgetten voor verzekeringen geënt op extrapolatie van de
budgetten van 2015 en 2016.
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TD76: Alle brieven, mails en telefoons worden op een correcte manier afgehandeld.
Briefwisseling en mailcorrespondentie worden vandaag de dag op een sterk wisselende manier
behandeld afhankelijk van de beschikbare middelen in elke brandweerpost. Een meer gerichte
oplossing met een vast stappenplan is nodig om overzicht te houden en om de kwaliteit van de
dienstverlening te garanderen. Een adequate oplossing is een software waarin de correspondentie op
een systematische manier doorheen de organisatie wordt geleid volgens afgesproken stappen.
TD49: Er is een register van klachten en de behandeling ervan.
Een klachtenprocedure met bijhorend reglement wordt opgesteld en goedgekeurd door de zoneraad.
Om het overzicht over de verschillende brandweerposten heen te behouden, wordt er gestreefd naar
een adequate ICT-oplossing. Kosten voor software zijn opgenomen bij ICT.

1.9

Gebouwen en facilitair beheer

De zoneraad van Brandweer Zone Rand besliste in zitting van 27 mei 2016 om de problematiek van
de roerende en onroerende goederen los van elkaar te bekijken. Inzake het dossier van de
onroerende goederen stelden verschillende gemeenten immers informeel en formeel dat zij niet
akkoord zijn met de schatting die werd uitgevoerd.
In de jaren voor de brandweerhervorming werd door enkele gemeenten een nieuwe
brandweerkazerne gebouwd. We stellen vast dat sommige kazernes niet voldoen aan de geldende
normen. Sommige gemeenten hebben in de meerjarenplanning investeringen voorzien. Enkele
gemeentebesturen schrapten deze investeringen ondertussen, andere investeringen zijn reeds in
uitvoering.
We stellen vast dat het uitstellen van structureel onderhoud en noodzakelijke investeringen
problemen begint te veroorzaken. Enerzijds omdat ernstige tekortkomingen niet ondervangen
worden, anderzijds omdat desinvesteren op middellange termijn serieuze meerkosten dreigt te
veroorzaken.
Het uitermate belangrijk dat de brandweerkazernes goed onderhouden worden. Enerzijds omdat de
operationaliteit van de brandweer niet in het gedrang mag komen. Anderzijds is het niet aangewezen
dat de waarde van het brandweerpatrimonium devalueert.
Onlangs besliste de zoneraad dat gemeenten die structureel (eigenaars)onderhoud aan hun
brandweerkazerne uitvoeren dit aan het zonecollege kunnen voorleggen. Mits goedkeuring van het
zonecollege zal deze kost in de toekomst verrekenend worden in de waarde van hun onroerende
goed. Op korte termijn biedt deze regeling een oplossing voor de vraag naar structureel onderhoud.
Echter wordt hierdoor het historische passief inzake de onroerende goederen verder opgebouwd en
wordt de regeling voor de onroerende goederen bezwaard. Het is duidelijk dat dit dossier een claim
legt op de toekomstige dotaties van de gemeenten aan Brandweer Zone Rand.
Brandweer Zone Rand beschikt momenteel niet over budgetten om het eigenaarsonderhoud van de
kazernes op zich te nemen, noch om in het structureel onderhoud van kazernes te voorzien.
Momenteel betaalt Brandweer Zone Rand reeds een bijkomende huur voor een magazijn in Kapellen
en containers om de kazerne van Zoersel te depanneren. De vraag is of dit bedrag in afwachting van
een regeling voor de onroerende goederen aan de gemeenten gefactureerd wordt, dan wel dat deze
voor rekening van Brandweer Zone Rand komen.
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In dit budget wordt € 50.000 voorzien voor de uitrusting van buitengewoon onderhoud van
gebouwen. Dit budget zal aangewend worden voor het huurdersonderhoud zoals bijvoorbeeld het
onderhoud van verwarmingsketels.
Zonaal kantoor
Sinds september 2014 zoekt men naar een voorlopige locatie voor het zonaal kantoor van Brandweer
Zone Rand. In 2015 besliste het zonecollege dat het zonaal kantoor voor een jaar in de
brandweerkazerne van Schoten gehuisvest zou worden. In het budget 2016 voorzag men voor het
laatste kwartaal bovendien huurgelden voor een andere locatie. Het gedeeltelijke leslokaal van de
brandweerkazerne van Schoten is niet langer geschikt als zonaal kantoor. Ondertussen zijn extra
medewerkers aan de slag gegaan waardoor alle 14 kantoorplekken in gebruik zijn.
Het is aangewezen om opnieuw op zoek te gaan naar een goede locatie voor het zonaal kantoor.
Daarbij zijn volgende zaken van belang:
•

het zonaal kantoor is ideaal gezien niet gehuisvest in een brandweerkazerne;

• het is centraal gelegen, snel te bereiken en dichtbij grote verkeersassen;
• de gebouwen zijn beschikbaar voor de hulpdiensten.
In budget 2017 wordt voor de huurlast van gehuurde onroerende goederen zo’n € 40.000 voorzien.
Voor de aankoop van bureaumeubilair en andere bureaumateriaal worden respectievelijk € 10.000
en € 7.500 voorzien.
2015

2016

2017

begrotingscode

Huur onroerende goederen
- Magazijn Kapellen
- Containers Schilde
- Zonaal Kantoor

7.500
2.280
40.000

7.500
2.280
70.000

351 07/126 01

Aankoop van bureaumeubilair

10.000

10.000

351/ 741 51

-100.000

0

351 80/ 724 53

585.000

0

351/ 71253

Buitengewoon onderhoud gebouwen (Lint)
Aankoop Kazerne Lint

351 09/126 01
135/126 02

Nutsmaatschappijen
Net zoals de verzekeringen werden de gemeentelijke energiecontracten overgenomen door
Brandweer Zone Rand. Tot nu toe ontbrak de capaciTIJD om deze contracten opnieuw aan te
besteden. Momenteel heeft Brandweer Zone Rand elektriciteitscontacten lopen bij 7 verschillende
maatschappijen voor een bedrag van € 260.000. Voor de levering van gas voorzien we zo’n € 110.000
in het budget 2017. De kosten voor water voorzien we op € 15.000.
Poetskosten
In vrijwel alle brandweerkazernes wordt de schoenmaak uitgevoerd door gemeentelijk personeel. Zo
lang de overdracht van de onroerende goederen niet is afgerond, willen we de terugbetaling en
detachering verderzetten.
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D. Bijlage 2 Nota Integrale veiligheidsketen
Zonecommandant Maj. Erik Janssen
De ‘integrale veiligheidsketen’ is een term die we binnen Brandweer Zone Rand hanteren om
samengevat de algemene opdrachten van de operationele diensten van de civiele veiligheid te
omschrijven.
artikel 11.3
§1 van de wet van 15 mei 2017 zijn de algemene opdrachten van de operationele diensten van de
civiele veiligheid:
.
.
.
.
.

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.
In de zin van deze paragraaf, worden begrepen onder:
.
.

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 te beperken of de
gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren;
. 3° preparatie : alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te
bieden aan een 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, zien de hulpverleningszones
toe op de toepassing van de reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing.
We vertalen dit binnen Brandweer Zone Rand dat we niet alleen elke burger op een adequate manier
willen helpen in geval van onheil, maar dat we ook -en vooral- willen inzetten op het voorkomen van
rampspoed.
Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever dat we onze dienstverlening zouden verbreden.
Onze werking mag zich dus niet enkel beperken tot het uitreiken van vergunningen, attesten en het
geven van professioneel advies inzake de inrichting van woningen en gebouwen. We moeten als
hulpverleningszones van bij de eerste stap betrokken worden in het ontwerpproces van de openbare
ruimte zoals wegenaanleg, de inplanting van basisinfrastructuur zoals nuts- en watervoorzieningen.
Op dit vlak is nog een hele weg af te leggen in overleg met alle stakeholders.
Het is de ambitie van Brandweer Zone Rand om dankzij deze totaalaanpak te zorgen dat geen enkel
incident door de mazen van het hulpverleningsnet glipt.
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1. PROACTIE
Projectleider: Kapt. Danny Van Oeckel
2015
Organisatie noodplannen

2016

2017

351 20/123-02

€10.000

Opleiding GIS-Tools

begrotingscode

€1.200

351 20/

Software Care

€ 7.500

€6.525

351 / 123-13

VIP’s en punctuele risico’s – opslag en ontsluiting

€15.000

€15.000

351 20/123-06

€7.500

351-20/

Software VIP’s – (vast te leggen in 2016?)

Personeel

Aandeel van een beroeps Onderofficier
Ontvangst via retributiereglement

€ -500

351-20/

TD 19: De dienst proactie & noodplanning wordt opgestart

1.1 Risicoanalyse
Voor opdrachten in het kader van proactie
wordt tijd vrijgemaakt bij de administratief
medewerker in de post Oostmalle. In 2016
gebeurde op dit vlak vooral
beleidsvoorbereidend werk in het kader van
het materiaalverdeelplan en de zoektocht
naar gebieden waar een gezamenlijke inzet
van wachtofficieren mogelijk zou zijn. Ook
de beschikbaarheid van de posten kreeg een
update. Meest recent is het onderzoek naar
een locatie voor een kazerne in Stabroek.
Sporadisch dient informatie geverifieerd te worden, meestal kan dit enkel door de lokaal
commandanten gebeuren. We merken dat het niet altijd evident is om data gevalideerd te krijgen,
zeker in de posten waar enkel vrijwillige lokaal commandanten beschikbaar zijn. Door de lopende
aanwerving van officieren en onderofficieren dient dit in de toekomst vlotter te lopen.
Wat we op het vlak van risicoanalyse vandaag doen, gebeurt in een software tool Care van Falck
Consulting & Technologie. Care is een risicoanalysetool die door praktisch alle hulpverleningszones
van Vlaanderen gebruikt wordt en die gebruik maakt van het gispakket MapInfo. We beschikken als
zone dus over een licentie voor MapInfo, maar hebben niet de kennis om deze ten volle te benutten.
De kennis van MapInfo bij het personeel dat werkt met Care dient verbeterd te worden. Nu moeten
er analyses gebeuren met gratis tools waarvan GoogleMaps de meest bekende is, maar die niet met
Care gecombineerd kunnen worden. Hiervoor dient een opleidingsbudget van € 1.200 voorzien te
worden.
Ook bij het onderzoek van de offertes voor de software voor de interventieplannen wordt hoe langer
hoe meer duidelijk dat we op termijn deze informatie moeten combineren met de plaats. Het is in
geval van een incident nu eenmaal belangrijk om te weten welke risico’s er in de omgeving nog
aanwezig zijn, maar ook bijvoorbeeld welke opvangcapaciteit voor slachtoffers op welke locaties
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aanwezig is, waar welke watervoorraden aangesproken kunnen worden. Ook dit is een reden om in
de toekomst meer in te zetten op GIS.
De licenties van Care en het onderliggende MapInfo dienen behouden te blijven. Voor 2017 bedraagt
deze kostprijs € 6.525.

1.2

Voorafgaandelijke interventieplannen

In 2016 zouden we een inventaris opmaken van de beschikbare interventieplannen. Er zou één zonaal
model van interventieplan opgemaakt worden en de bestaande plannen zouden geconverteerd
worden naar het zonaal model. Zo was het al voorzien vanaf de blauwdruk.
Het ‘KB brandpreventie’ op de arbeidsplaats van 28 maart 2014 wijzigde echter de
verantwoordelijkheden op het vlak van de opmaak van interventieplannen. Het biedt een degelijk
kader aan de brandweer om, voor wat betreft de interventieplannen stappen vooruit te zetten. We
kunnen bepalen hoe bedrijven de informatie voor de opmaak van de interventieplannen dienen aan
te leveren. De regelgever heeft de brandweer verplicht om bedrijven hierin bij te staan. Er dienen
dan ook de nodige mensen en middelen voorzien te worden om deze kans niet onbenut te laten.
Momenteel loopt een procedure voor de aanschaf van een platform waarmee we samen met bedrijven
en organisaties deze interventieplannen zullen opmaken.
De aankoop van het platform voor de opmaak van de interventieplannen is een hele stap vooruit,
maar de implementatie vraagt van de posten een grote inspanning. Hierbij is het belangrijk dat we
onze maatschappelijke rol opnemen, zodat bedrijven en organisaties aan hun verplichtingen kunnen
voldoen.

Pagina 65 van 96

www.brandweerzonerand.be

De arbeidsinspectie voert hier ondertussen
controles op uit en de eerste bedrijven komen bij
ons aankloppen met de vraag om duidelijkheid
over hoe ze aan deze verplichting kunnen voldoen.
Omdat het onmogelijk is om onmiddellijk alle
objecten aan te pakken, zullen we starten met de
organisaties verder te helpen die hierom vragen
naar aanleiding van bijvoorbeeld een bezoek van
de arbeidsinspectie. Waar we kunnen, zullen we
dit aanvullen met de objecten waar voor de brandweer de nood het hoogst is. Pas wanneer
voldoende capaciteit beschikbaar is, zullen we dit structureel en op grotere schaal kunnen aanpakken
en bijvoorbeeld sectorgericht gaan werken. Een andere mogelijkheid is om te profiteren van
opportuniteiten via koepelorganisaties bij een bedrijvenpark of middenstandsvereniging. Het eerste
jaar zal vooral in het teken staan van de voorbereiding en opstart. De prioriteiten zullen voor een
deel lokaal bepaald kunnen worden in functie van de capaciteit die men kan vrijmaken.
Het zijn de bevelvoerders die bij de start van de interventies met de plannen aan de slag moeten. Zij
dienen dus over de knowhow te beschikken om de opmaak van deze plannen mee op te volgen. We
willen hen daarom hiervoor inzetten. In 2017 zullen nieuwe beroepsonderofficieren starten. Bij de
opstart zal in overleg met de zonecommandant een takenpakket vastgelegd worden, waarin een deel
interventieplannen voorzien zal worden.
Voor de ondersteuning van dit project werd overwogen om een niet-operationeel personeelslid aan
te trekken. Omdat er echter nog altijd posten problemen hebben om hun beschikbaarheid op peil te
houden, wordt voorgesteld om hiervoor een beroepsonderofficier aan te werven. Het budget
hiervoor is terug te vinden onder het luik personeel. Hij zal hier deeltijds voor ingezet worden.
Voor deze dienstverlening dient geen bijkomend budget voorzien te worden. Bij de aanbesteding
werden de middelen vastgelegd voor de eerste 3 jaar.
Er kunnen beperkte ontvangsten ingeschreven worden als herinnering. Duidelijkheid over de omvang
hiervan zal er pas zijn als het retributiereglement is uitgewerkt. Dit bedrag zal in de toekomst stijgen,
naarmate meer dossiers beschikbaar zijn en meer bedrijven en organisaties dit gebruiken. Het is
echter niet realistisch om te verwachten dat hiermee de volledige personeelskost gecompenseerd
kan worden.
Parallel met de opmaak van de interventieplannen moet gezocht worden naar een degelijke manier
om dergelijke data op het terrein te ontsluiten. We kunnen hier niet mee wachten. Als een bedrijf
een interventieplan opmaakt en hiervoor een bijdrage levert in de kosten, moeten wij ze ook
optimaal kunnen gebruiken. In de overgangsperiode zal dit nog op papier zijn. Op termijn moet dit
digitaal kunnen. Er dient opslagcapaciteit voorzien te worden voor het opslaan van de
interventieplannen. Op dit platform zullen ook de adviezen in het kader van de technische
brandpreventie opgeslagen kunnen worden.
Budget – € 15.000 voor hardware en/of serverruimte voor de opslag en het ontsluiten van de
interventieplannen en de adviezen in het kader van de technische brandpreventie.

Pagina 66 van 96

www.brandweerzonerand.be

1.3 Noodplanning
In 2015 heeft de FOD Binnenlandse Zaken het crisiscentrum de opdracht gegeven om een
veiligheidsportaal te laten ontwikkelen, het Incident &
Crisis Management System (ICMS). “Het ICMS koppelt
alle Belgische overheden, organisaties, ondernemingen
in het kader van collaboratief en geïntegreerd beheer
van noodsituaties.”
ICMS, in onze provincie de vervanger van OSR, zal in heel België en dus ook in onze zone uitgerold
worden. Een personeelslid zal een “train the trainer” volgen en opleidingen worden voorzien.
Mogelijks kan onderzocht worden of we op deze sessies ook gemeentepersoneel kunnen uitnodigen
zoals de ambtenaren noodplanning of zijn/haar medewerkers, maar ook burgemeesters of hun
plaatsvervangers. Het valt te betreuren dat de federale overheid in dezen geen middelen voorzien
heeft om deze overgang te compenseren. Men dient, in tegendeel, de inschrijving van elk
personeelslid voor deze opleidingen te vergoeden.
Er zal heel wat personeel de opleiding ICMS dienen te volgen. Op basis van de 15 radiokamers die we
momenteel bemannen, kan dit geraamd worden op meer dan 100 personen. De overstap van OSR
naar ICMS zal dan ook minimaal 300 uren opleiding vragen.
In het kader van de noodplanning nemen onze officieren deel aan de lokale veiligheidscellen. De
inspanningen die op dit vlak gevraagd worden aan de posten lopen sterk uiteen. Er zal in 2017 naar
een manier gezocht worden om de investeringen in de lokale veiligheidscellen en in het bijzonder in
functie van de evenementen, op één lijn te krijgen. Een voorstel om een lokale beleidskeuze hierin
mogelijk te maken, kan in 2017 voorgelegd worden.
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2

PREVENTIE

Projectleider: Kapt. Danny Van Oeckel
TD 20: Een uniforme preventie zorgt ervoor dat zoveel mogelijk risico's worden voorkomen.
TD 21: Een zonale dienst preventie wordt opgestart en organiseert het afleveren van de wettelijke
preventietaken binnen de gestelde termijnen.
TD 22: De verschillende politiereglementen binnen Zone Rand worden geharmoniseerd.
Op het vlak van preventie is er nog altijd een deel lokaal beleid. In sommige gemeenten worden er
veel prestaties verricht in de voorbereiding en opvolging van kleine evenementen, in andere
gemeenten is er een groot evenement waar men belang hecht aan de aanwezigheid van de
brandweer. Maar het kan ook gaan over de adviezen voor een volledige sector, controle van publiek
toegankelijke gebouwen of veel individuele projecten.
In 2017 willen we onderzoeken of er binnen de zoneraad een draagvlak bestaat om een deel van de
bijdrage aan de zone te reserveren voor dit doel. Het lokaal bestuur zou dan bij monde van haar
burgemeester een contingent prestaties kunnen aanwenden voor een lokaal in te vullen beleid.

2.1

Sensibiliserende preventie (SP) - Brandveilig samenleven
2015

Drukwerk incl. ontwikkelingskosten
Aandeel van een beroeps Oonderoffier en
brandweerman

2016

2017

begrotingscode

€ 10.000

€ 10.000

351 30/
Personeel

De FOD Binnenlandse Zaken tracht informatie te verzamelen om te komen tot een inzicht en
trendanalyse van brandoorzaken. Deze registratie heeft tot doel de brandpreventieve voorlichting
gericht te laten plaatsvinden. We willen hieraan meewerken om hierop een beleid te kunnen
afstemmen. Het afgelopen jaar is er elke 5 dagen iemand gestorven in een brand.
Tot vandaag was sensibilisering beperkt tot enkele lokale initiatieven, in hoofdzaak in het kader van
opendeurdagen en schoolbezoeken.
Om op termijn, zoals voorzien in de wetgeving, te komen tot een evenwicht tussen technische
preventie en sensibiliserende preventie moet er op zonaal niveau iemand dit coördineren en
ondersteunen. Dit is een opdracht op het niveau van een onderofficier. Bij een verdeling van de
taken tussen de (beroeps)onderofficieren zal hiermee rekening gehouden worden.
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We gaan ervan uit dat er in de posten nog
altijd mensen zijn die een aantal dagen per
jaar infomomenten willen geven voor
verenigingen en organisaties. Zij zullen
uiteindelijk instaan voor de uitvoering.
Op bijvoorbeeld huisbezoeken kunnen we,
zonder belangrijke bijkomende middelen,
niet inzetten. We hebben momenteel niet
de capaciteit om deze één op één
inspanningen te leveren en voorzien deze
ook niet op redelijke termijn. Daarom
kunnen we niet in gaan op de vraag van de
overheid om iedere inwoner individueel
advies te geven. Zelfs de door de FOD
Binnenlandse Zaken georganiseerde
campagnes om de bevolking te wijzen op het gevaar en het veiligheidsbewustzijn te vergroten
worden vrijwel niet benut. We willen meer aansluiting vinden bij federale campagnes, maar ook
hiervoor dient dan meer capaciteit voorzien te worden.
Via een proefproject in Malle zullen we onderzoeken in welke mate en op welke manier het mogelijk
is om elk van onze 800 personeelsleden “ambassadeur van de brandveiligheid” te maken.
Wel willen we de middelen voorzien om groepsgerichte voorlichting te geven.
We zullen dit doen in een 4- of 5-jaarlijkse cyclus, waarin we ons elk jaar naar een andere doelgroep
zullen richten.
Er zijn zones die op dit vlak al verder staan. We willen hun ervaringen en tools zo veel mogelijk
hergebruiken. In een eerste jaar willen we ons richten naar de jeugd via de jeugdbewegingen. Dit zijn
ook potentieel toekomstige brandweermannen en deze groep is dus interessant in ons
aanwervingsbeleid. Daarom willen we volgend jaar aan de slag gaan met een project dat uitgewerkt
werd in Beringen "Jeugd brandveilig in beweging" en dat bestaat uit drie luiken.
•
•
•

Het eerste luik heeft betrekking op een verbetering van de brandveiligheid in jeugdlokalen.
Luik twee beoogt een verbetering van de reactie van de leiding bij brand of een ander
incident in een jeugdlokaal.
Luik drie, tenslotte, beoogt de brandveiligheid op kampeerplaatsen te verhogen.
We willen ook de schoolbezoeken hervormen. Tijdens onze
opendeurdagen kunnen kinderen brandweerman spelen. Dat
willen we niet langer doen tijdens de schoolbezoeken.
Schoolbezoeken dienen te kaderen in een pedagogisch project.
Daarom willen we samen met “stichting brandwonden” naar de
scholen stappen. Zij hebben volledig uitgewerkte pakketten,
waarmee de scholen aan de slag kunnen en waar we als
brandweer onze steun aan kunnen verlenen.
Beide projecten willen we niet enkel opnemen met nieuw aan te
werven personeel, maar ook met een beroepsbrandweerman die
recent aangeworven werd voor de post Schilde en een
beroepsonderofficier van de post Oostmalle.
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Zonaal zal het materiaal verzameld en voorbereid worden en zal er voor ondersteuning gezorgd
worden. Lokaal zal men scholen ontvangen en infomomenten voor de jeugdverenigingen
organiseren. Voor de jeugdbewegingen gaan we ervan uit dat er een 25 tal infomomenten
georganiseerd moeten worden. In bepaalde gevallen zal dit per deelgemeente noodzakelijk zijn. Dit is
afhankelijk van het aantal organisaties in een gemeente. Hiervoor dienen een 15-tal mensen opgeleid
te worden.
Om dit alles te ondersteunen, zullen we materiaal nodig hebben. We voorzien hiervoor een budget
van € 10.000. Hiermee kunnen we materiaal laten ontwikkelen en produceren.
Dit vraagt een verdere ontwikkeling van onze huisstijl en een bijkomende inspanning van onze
communicatiedeskundige, die hierin een belangrijke rol speelt. Ook hier trachten we via het BVVnetwerk “preventie” te vertrekken van wat beschikbaar is in andere zones.

2.2

Technische preventie (TP)
2015

2017

begrotingscode

Zonale hardware voor opleiding technische
preventie en behandeling grote dossiers

€ 5.000

351 30/

Hardware voor digitale behandeling
adviesvragen in de posten – tekentablets

€ 6.500

351 20/

€ 20.000

351-30/

Externe consulting voor preventie

2016

€ 20.000

Specialist preventie contract onbepaalde
duur

Personeel

Aandeel van een beroeps Bwm

Personeel

Preventie blijft een lokale verantwoordelijkheid in opdracht van de burgemeester. De gemeenten
hanteren allen dezelfde criteria aangaande advies door de brandweer. De zone faciliteert (opleiding
en bijscholing, standaard sjabloon, opvolging nieuwe wetgeving, ...) en draagt zorg voor de
beschikbaarheid van specialistische kennis. De organisatie is gericht op kwaliteit, uniformiteit,
rechtszekerheid en bewaakt de termijn waarbinnen de adviezen moeten worden afgeleverd.
Omgeving
Op het vlak van onze adviserende rol, staan we eind
2016, begin 2017 voor een omwenteling. Vanaf 23
februari 2017 zullen alle bouwaanvragen digitaal
ingediend worden en dienen wij deze ook digitaal af
te handelen. De start van de digitale
adviesverlening zal een grote impact hebben op
onze posten. Het biedt ook een aantal kansen.
Omdat de plannen in een nieuwe omgeving behandeld dienen te worden, waarvoor we de software
recent aankochten, kunnen we langs deze weg een aantal werkprocessen sturen en werkafspraken
maken. We zullen de dossiers ook makkelijker kunnen opvolgen en toezicht kunnen houden op de
behandelingstermijnen. Anderzijds kunnen we op deze manier ook de zonale capaciteit beter
inzetten. De drempel van het fysiek ter beschikking hebben van het dossier vervalt. Een nieuwe
uitdaging ontstaat door de nood om over de juiste infrastructuur te kunnen beschikken, waardoor
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het moeilijker wordt om vrijwilligers aan boord te houden. In de toekomst zullen ook op dit vlak een
aantal beleidskeuzes gemaakt moeten worden en zijn verschuivingen mogelijk.
In 2016 werd de aanschaf van Bluebeam voor de digitale behandeling van omgevingsvergunningen
goedgekeurd. Het budget voor de eerste 3 jaar werd in 2016 vastgelegd. Een eerste investering in
hardware voor de posten, in hoofdzaak voor schermen, werd al in 2016 gedaan. Omdat we hiermee
heel weinig ervaring hebben, werden in 2016 slechts enkele tekentabletten aangekocht. Indien dit
positief geëvalueerd wordt, kunnen er in 2017 nog extra aangekocht worden. Mogelijks moet voor
de verwerking van de grote bestanden het geheugen van onze computers en laptops ook uitgebreid
worden. We voorzien voor bijkomende hardware en aanpassing van bestaande hardware een budget
van € 6.500.
Voor de behandeling van grote dossiers zijn er extra grote schermen nodig en voor opleiding en
overleg, krachtige projectoren waarmee deze dossiers samen bekeken kunnen worden. Hiervoor
voorzien we een budget van € 5.000. In 2016 zullen we een test uitvoeren met een projector uit het
middensegment. Als deze negatief is, komen we uit bij projectoren die al gauw € 5.000 per stuk
kosten.
De gemeentebesturen hebben de mogelijkheid om, voor de overgang naar de digitale
vergunningsverlening, een subsidie te bekomen. Wij als adviesverlener hebben deze mogelijkheid
niet gekregen. We trachten dit via BVV wel aan te kaarten bij de hogere overheid.
Alle aanvragen zullen op zonaal niveau binnenkomen en onder de posten en medewerkers verdeeld
moeten worden. De adviezen zullen lokaal opgemaakt worden. Daarna zullen ze op zonaal niveau
afgewerkt en formeel ingediend worden.
We zoeken administratieve capaciteit voor het ingeven van alle bouwaanvragen in AbiWare. Er werd
overwogen om hiervoor een administratief medewerker aan te werven, maar omdat de
beschikbaarheid van onze posten nog altijd onvoldoende gegarandeerd wordt, wordt voorgesteld om
hiervoor een operationeel personeelslid aan te trekken. Deze kan ook ondersteuning bieden op het
vlak van sensibilisering. Er dienen echter minstens twee personeelsleden op zonaal niveau ingezet te
worden om deze dossiers in te gegeven en administratief op te volgen. Op voorstel van de lokaal
commandant van Kapellen zal de administratief medewerkster van Kapellen ingezet worden. Ze
heeft ervaring met preventie en is hiervoor dan ook erg geschikt.
Momenteel zorgt het zonale personeelslid technische preventie vooral voor de ondersteuning van
een aantal posten. Door de nieuwe mensen die het afgelopen jaar slaagden voor hun opleiding,
moeten we proberen het zonale personeelslid meer in te zetten bij de ontwikkeling van een zonaal
beleid, zonale procedures en de overstap naar de digitale adviesverlening. Pogingen om dit door
externen te laten doen, zoals bij de opmaak van het politiereglement bleken geen succes.
Een belangrijke taak van deze specialist is de vertaling van de complexe regelgeving naar bruikbare
documenten op het terrein. Via formulieren en checklists willen we niet enkel de kwaliteit van de
preventie verhogen, maar ook zorgen voor meer efficiëntie en rechtsgelijkheid.
Via de werkgroep preventie van BVV trachten we, waar er geen regelgeving is, te komen tot codes
van goede praktijk die we dan ook in onze zone willen implementeren. Een project dat we op dat vlak
in 2017 willen realiseren is een zonaal standpunt voor de ondergrondse parkings.
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De scholen
We willen zonaal jaarlijks twee infomomenten organiseren voor de
preventieadviseurs van de scholen in het kader van het welzijn op het
werk. De vzw Coprant is hierbij een partner. Zij groepeert alle
preventieadviseurs van de scholen in het bisdom Antwerpen. De
welzijnswet en in het bijzonder het KB Brandpreventie op de
arbeidsplaats bepaalt dat de scholen met hun preventieadviseurs
verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid. Wij zullen deze dus niet
langer controleren, maar we willen hen hierbij wel ondersteunen en adviseren. We willen ook de
knelpunten die er bij interventies aan bod gekomen zijn met hen bespreken, zodat zij dit voor hun
scholen kunnen onderzoeken. We zijn overtuigd dat de veiligheid in de scholen deze investering
waard is.
Vlaams Agentschap voor personen met een handicap
Een andere groep die we vanuit de zone willen helpen zijn de instellingen die
voor hun subsidies afhankelijk zijn van het “Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap”. We trachten van dit agentschap duidelijkheid te bekomen
over de voorwaarden waar deze instellingen aan moeten voldoen. Ook hier
menen we dat het KB Brandpreventie op de arbeidsplaats een ideale hefboom is
om de veiligheid in deze instellingen te verbeteren.
Intern overleg en opleidingen
Omdat we willen dat men aan preventie doet met de veiligheid van de
gebruikers en de veiligheid van de intervenanten voor ogen, houden we vast
aan het principe dat men op postniveau verantwoordelijk blijft voor
preventie.
In elke cluster zullen de technisch adviseurs 3 maal per jaar uitgenodigd
worden voor een overleg waar nieuwe regelgeving, vragen en problemen
voorgelegd kunnen worden. Het zonaal beleid zal hier toegelicht en op de noden van de basis
afgestemd worden. Zonale procedures kunnen hier ingeleid worden.
Dit zal een inspanning vragen van 9 uur bijscholing per jaar voor de 30 technische adviseurs. Dt is
noodzakelijk als we willen komen tot uniforme preventie en de kwaliteit willen garanderen. Dit
vraagt een investering van 270 uur.
Externe deskundigen
Sommige projecten gaan ons petje te boven. Op dat moment moeten we
externen kunnen consulteren, moeten er bepaalde simulaties kunnen
gebeuren. De effecten die zich bijvoorbeeld bij noodsituaties in een tunnel
kunnen voordoen, zijn sterk afhankelijk van de dimensies van die tunnel. Om
daar een correct beeld van te krijgen, moeten we externe deskundigen
inschakelen. Maar ook de impact die een explosie van bijvoorbeeld
opgeslagen producten kan hebben, is moeilijk om in te schateen.
Voor gecompliceerde projecten is er nood aan externe consulting. We voorzien hiervoor een budget
van € 20.000.
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2.3

Politiereglement - publiek toegankelijke gebouwen
Voor de beoordeling van publiek toegankelijke gebouwen is
een zonaal politiereglement essentieel. In dit reglement
worden ook de voorwaarden bepaald voor tijdelijke
constructies en bepaalde evenementen.

Een ontwerp van reglement werd in 2016 opgemaakt. Het zal
in 2017 voorgelegd worden aan de technische commissie, het
zonecollege en de zoneraad. Daarna moet het goedgekeurd worden door elke gemeenteraad, omdat
dit nog steeds een gemeentelijke bevoegdheid is.
14 gemeenten van onze zone hebben samen een uitbreiding aan hun website besteld in de vorm van
een evenementenloket. Hierin dienen standaarddocumenten voorzien te worden, die gekoppeld
worden aan de aanvragen. In bepaalde andere gemeenten bestaat dit al.
Voor wat betreft de evenementen, willen we samen met de gemeentebesturen stappen zetten. We
willen ertoe komen dat we enkel nog de aanvragen moeten behandelen die werkelijk relevant zijn.
We willen dit samen met de verantwoordelijke voor de evenementen en de noodplanning in de
gemeente bekijken. Momenteel gaat hier in sommige posten capaciteit verloren. Indien we deze
kunnen inzetten voor administratieve ondersteuning op andere punten, kunnen we vooruitgang
boeken.
Als het politiereglement goedgekeurd wordt, zal het in elke gemeente gecommuniceerd moeten
worden op basis van een in overleg opgemaakt communicatieplan omdat heel wat stakeholders
betrokken zijn. Het lijkt aangewezen dat Brandweer Zone Rand hierin de nodige tools ontwikkelt en
ter beschikking stelt, zodat dit eenvormig kan gebeuren. Ook dit zal heel wat zonale capaciteit
vragen. De mensen die bijkomend aangeworven worden, zullen ook hiervoor mee ingezet worden.
Het is de intentie om dit reglement vanaf 1 januari 2018 in te voeren.
Ook hier kan eventueel via het lokaal contingent een beleid op het niveau van de gemeente gevoerd
worden om bepaalde publiek toegankelijke gebouwen te gaan controleren.
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3
3.1

PREPARATIE
Opleiding

Projectleider wnd.: Lt Ronny van Riel |Projectcoördinator: Pieter Van Turnhout
Sinds de hervorming van de brandweer en de oprichting van de hulpverleningszones per 1 januari
2015 moeten we invulling geven aan de Wet op de Civiele Veiligheid, de bijhorende Koninklijke
Besluiten en omzendbrieven.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de oude regelgeving is dat nu een resultaatsverbintenis
wordt verwacht van de zones waarbij de integrale veiligheidsketen een antwoord moet bieden aan
alle risico’s die zich binnen Zone Rand kunnen manifesteren.
Met voorliggende budgetnota willen we aantonen op welke manier we sinds 1 januari 2015 zijn
gestart en in 2017 willen verdergaan met de invulling van de taken zoals ze ons worden opgedragen
door de Wet op de Civiele Veiligheid.
Aangezien we na 1 jaar nog niet volledig kunnen evalueren welke vooruitgang is gemaakt, starten we
vanuit de nulmeting, gevolgd door een evaluatie 2015 en voorzien we een benchmark met enkele
andere hulpverleningszones waarvan we over hun cijfers beschikken.
Opleidingskosten
TD 25: Iedere medewerker is gedurende zijn loopbaan opgeleid voor de opdrachten die hij moet
vervullen.
We streven naar een zonale geoefendheid waarbij elke operationele medewerker voldoende training
krijgt voor de kernopdrachten die we moeten uitvoeren. Hierbij werd een minimum gezet op 1
volledige dag (6 uur) realistische praktijkopleiding geregistreerd als voortgezette opleiding, en
aanvullend een avond (3 uur) warme praktijkopleiding als permanente opleiding.
Beide opleidingen waren conform art 150 van het KB van 24 april 2014 en het ‘KB opleiding’ van 18
november 2015. Voor 2015 en 2016 verwachtte de wetgever immers een minimum aan 6 uur
voortgezette opleiding.
De keuze voor deze realistische opleidingen is gebaseerd op de algemene opdrachten die zijn
toebedeeld aan de brandweer (wet civiele veiligheid 15 mei 2007). Deze omvatten de bestrijding van
brand en ontploffingen, gevaarlijke stoffen en de redding en bijstand in geval van nood. Binnen de
veiligheidsketen vallen onder de preparatie alle maatregelen die garanderen dat de dienst klaar is om
het hoofd te bieden aan een reëel incident.
Het uniek karakter van ons vrijwilligerskorps maakt dat het absoluut noodzakelijk is om realistische
oefeningen aan te bieden die verder gaan dan enkel binnenbrandbestrijding. Ook gevaarlijke stoffen,
industriële branden en technische hulpverlening (o.a. bevrijdingen uit voertuigen,…) sluiten aan bij
deze kerntaak. De preventiemaatregelen zorgen dat incidenten steeds minder frequent voorkomen.
Echter dient de paraatheid op hetzelfde niveau te blijven. Dit hiaat kan perfect worden opgevangen
met realistische trainingen.
Deze opleidingen worden georganiseerd door Campus Vesta en brengen een zekere kost met zich
mee, deze kost omvat een groot deel van het budget opleiding en oefenen.
De analyse van de compliance van de warme en realistische oefeningen 2016 was bij de opmaak van
deze nota nog niet voltooid, mede doordat de registratiegegevens te versnipperd aanwezig zijn en
een algemeen overzicht vanuit Campus Vesta niet compleet bleek. Ook dit zal een evolutie moeten
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doormaken waarbij de ene post meer gesensibiliseerd zal moeten worden dan de andere. Daarnaast
is de noodzaak voor een degelijk en betrouwbaar registratiesysteem voor opleiding en oefenen
onontbeerlijk. De nodige stappen zullen gezet worden om dit laatste gedetailleerd te onderzoeken,
momenteel heeft Abifire maar beperkte mogelijkheden om detailgegevens te kunnen extraheren en
te verwerken.
TD 26: Iedere medewerker wordt ingezet i.f.v. zijn kennis, opleiding en ervaring.
Ieder korps geeft momenteel een eigen invulling aan het oefenen. Een zonale systematiek is
uitgewerkt, doch nog niet volledig geïmplementeerd. Via het netwerk van lokale coördinatoren
‘opleiding en oefenen’ en de lokaal commandanten zal een traject worden vastgelegd om de
implementatie te kunnen starten en voltooien.
Het voorziene opleidings- en oefenbeleid dient nog te worden afgetoetst met de nieuwe wetgeving
(reparatie KB nog in opmaak) en kan daarna verder geïmplementeerd worden. Simultaan zal het
ontwikkelen van een opleidings- en oefenreglement cruciaal zijn om het beleid om te zetten naar de
dagdagelijkse praktijk. Dit reglement zal de inhoud van het “KB opleiding” vertalen in werkbare,
operationele afspraken. Een nauwe samenwerking met HR is hiervoor reeds voorzien.
TD 27: Het aantal oefenuren wordt maatschappelijk afgewogen i.f.v. de beschikbaarheid van de
vrijwilligers.
TD 27: Een zonaal directeur Opleiden & Oefenen geeft invulling aan het zonaal opleidingsplan.
We trachten hierbij de graduele benadering, zoals de wetgever heeft bepaald mee te volgen en
bewaken de kwaliteit van de opleidingen steeds meer op een zonaal niveau. Uitgangspunt is steeds
om de reeds bestaande oefensystematiek zoveel mogelijk te behouden en oefeningen en
opleidingen zonaal waar mogelijk te laten erkennen als voortgezette opleidingen. Dit alles om
tegemoet te komen aan de wetgeving en de kerntaken van de brandweer, maar rekening houdend
met de belasting van het aantal opleidings- en oefenuren.
Het verder finaliseren van het oefenbeleid en het opstarten van een opleidings- en oefenreglement
zal de noodzakelijke afspraken vastleggen om nadien een evaluatie en opvolging mogelijk te maken.
Het evenwicht tussen de beschikbaarheid en het aantal oefenuren zal moeten worden geanalyseerd.
Momenteel is de registratie van het aantal opleidingsuren en de mogelijkheid deze snel te
bewerken/analyseren een hinderpaal in het evalueren en bijsturen van het opleidings- en oefenbeleid.
TD 28 : Door het afstemmen van oefenkaarten en programma's wordt ernaar gestreefd maximaal
decentraal les te geven.
Zone Rand tracht in nauw overleg met de Provinciale Brandweerschool Campus Vesta haar
oefenkaarten maximaal af te stemmen op de goedgekeurde programma's van opleidingen. Door het
inzetten van geaccrediteerde lesgevers zal Zone Rand trachten zoveel mogelijk lessen decentraal te
geven. Dit optimaliseert de lokale oefenprogramma's en voorkomt nodeloze verplaatsingen voor de
vrijwilliger.
In het overleg voor provinciaal coördinatoren inzake opleiden en oefenen heeft Zone Rand een
matrix voorgesteld waarbinnen we de oefeningen willen organiseren.
Om de oefeningen te organiseren dient in de posten de nodige capaciteit te worden voorzien. Deze
coördinatie zorgt ervoor dat:
-

de juiste mensen worden uitgenodigd voor de juiste oefeningen;
er lesgevers zijn;
er oefenobjecten zijn;
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-

er een oefenprogramma is in overeenstemming met de leerdoelen;
er een registratie gebeurt;
opleidingen worden besteld.

Momenteel wordt het oefenbeleid nagenoeg volledig lokaal ingevuld. Een verdere zonale aansturing
zal worden gedaan om het oefenbeleid van 2017 meer te structureren als één geheel. Een eerste
aanzet is reeds gegeven eind 2016, waarbij ook lesbrieven, oefenkaarten en instructiefiches zonaal
zullen worden verzameld en best practices kunnen worden uitgewisseld.
Vaststellingen
•
•

•
•

•

•

Het huidige zonaal oefenbudget zoals voorzien in de begroting 2016 bedroeg € 293.000
Dit budget werd bekomen door de volledige berekening als een ontwikkelingstraject te
zien, waardoor het budget voor 2016 realistisch werd bijgesteld.
(budget 2016: van € 410.000 naar € 293.000 bijgesteld)
September 2016: start van projectcoördinator opleiding en oefenen
De grote groep nieuwe vrijwilligers, wegens één jaar niet kunnen aanwerven was deze
groep groter dan normaal, de start van deel 1 van de vernieuwde basisopleiding vindt
plaats in november 2016 en januari 2017.
In 2017 verwacht de wetgever een minimum aan voortgezette opleiding van 12 uur. Dit
is een verdubbeling van het aantal uren verplichte voortgezette opleiding van 6 naar 12
uur. Dit zal opnieuw een meerkost met zich meebrengen. Deze zal progressief stijgen
naar 24 uur in 2019.
Vermoedelijk zullen niet alle nieuwe opleidingen volgens het KB ‘opleiding’ van start
kunnen gaan in 2017. Een realistische bijsturing is dus ook dit jaar mogelijk om geleidelijk
aan tot de normale werking en werkingsmiddelen van ‘opleiden en oefenen’ te komen.

Uitdagingen
•
•
•
•

Nieuw KB opleiden en oefenen + statuut brandweerman dat ons bijkomende
verplichtingen oplegt.
Een grote compliance verkrijgen waardoor het geplande ook effectief uitgevoerd word .
Een transparante registratie van alle opleidings- en oefenuren.
Voldoen aan één van de hoekstenen van een modern beleid zijnde de veiligheidsketen,
waar oefenen één van de vijf grondpijlers is.

Gevolgen
De gevolgen van de veranderde opleiding vertaalde zich vooral in meer opleidingsuren. De details
zijn terug te vinden in de beleidsnota van 2016. Deze berekening werd gezien als een
ontwikkelingstraject, waarbij de planning werd afgestemd op hetgeen haalbaar was in functie van de
personeelsbezetting en beschikbare tijd.
De aanpassingen vergen immers ook een aanpassing in de werking en structuur van opleiden en
oefenen. Deze aanpassing zal de weg van geleidelijkheid nemen, waarbij een stevige verankering tot
op het lokale niveau en ook de vrijwilliger dient te worden bereikt.
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Daarnaast was de kwaliteit van de opleidingen cruciaal en werd dit vertaald in een minimum aan
realistisch oefenen en warme praktijk. Deze hebben ook hun kostprijs en verklaart de stijging in het
budget van 2016. In 2017 komen hier extra opleidingsuren bij, welke ook kwalitatief dienen ingevuld
te worden. Deels kan dit gebeuren door bestaande opleidingen te laten erkennen, anderzijds zal dit
een meerkost met zich meebrengen omdat deze opleidingen via een provinciale school voor civiele
veiligheid moeten gereorganiseerd worden.
Tijdens de realistische en warme trainingen is er de noodzaak tot het huren van extra materiaal van
de brandweerschool.
Zone Rand stuurt eind 2016 en begin 2017 de eerste stagiairs brandweermannen naar de
vernieuwde opleiding. Ook hierin zal een eerste maal de stijging in de kostprijs terug te vinden zijn.
De uren voor het behalen van brevet brandweerman, nu BO1, zijn immers gestegen met 73% (zie
budgetnota 2016).
Werkwijze voor berekening
Om het budget voor opleiden en oefenen te berekenen, werden dezelfde principes gehanteerd als
vorig jaar:
-

-

Er werd een onderscheid gemaakt tussen opleiden (worden), oefenen (blijven) en
voortgezette opleiding (verbeteren/aanscherpen).
Het verloop tijdens de eerste vijf jaar, de gemiddelde carrière bij de brandweer, slaagkansen,
verplichte bijscholingen, diversifiëring in opleiden per specialisme, toekomstige uren per
brevetopleiding en de verdeling in de verhouding basiskader/middenkader /hoger kader
werden meegenomen in de berekening.
Er werd rekening gehouden met de verdubbeling van het aantal uren voortgezette opleiding
in 2017 van 6 naar 12 uur, dit conform het KB ‘opleiding’.

De berekening werd opgesplitst in twee delen om de evolutie te tonen van de ideale en optimale
planning 2017; met daarnaast een realistische bijsturing naar de verwachtingen 2017.
Er werd geen afbreuk gedaan aan de wettelijke minimumbepalingen zoals voorzien in het KB
‘opleiding’.
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Totalen van de berekening

Opleiding

2017

subtotaal basis WORDEN

€ 119.490,00

subtotaalpermanente
opleiding - BLIJVEN

€ 198.020,00

subtotaal voortgezette
opleiding - VERBETEREN

€ 262.240,00

subtotaal opleiding
specialisme

€ 57.035,00

subtotaal investeringen

€ 14.043,20

TOTAAL
TOTAAL PP
TOTAAL + index

2017
realistisch

Opmerkingen

beperkt tot opleidingen BO1 en BO2 +
€ 64.630,00 ambulanciers en 2 officieren opleidingen
+ enkele opleidingen oud KB
beperkt tot opleidingen in samenwerking
€ 112.000,00 met Campus Vesta: 3 uur theorie en 3u
warme training
beperkt tot wettelijke min. (12u) waarvan
€ 214.240,00 6u realistisch trainen op vesta en 6u door
huidige opleidingen te laten erkennen
beperkt tot gaspak, rijbewijs C, duikers en
€ 37.835,00 oppervlakte assistent en permanente
vorming ambulanciers
€ 10.000,00 beperkt tot basissets IGS

€ 650.828,20

€ 438.705,00

€ 813,54

€ 548,38

€ 661.892,28

€ 446.162,99

Verschillende trainingen en opleidingen geven recht op subsidies van de hogere overheid. Deze
subsidies werden reeds van de totalen afgetrokken.
Te begroten in 2017
Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en om het hoofd te kunnen bieden aan de noodzaak
tot opleiden (het worden) begroten we, na aftrek van subsidies, € 446.126. Dit is, in vergelijking met
het budget van 2016, een verhoging van € 153.162 (€ 446.162 - € 293.000).
Tijdens de Technische Commissie van 8 november 2016 werden de berekeningen en de bijbehorende
randvoorwaarden van het opleidingsbudget uitvoerig besproken. De voltallige commissie sprak
tijdens de vergadering het engagement uit om het opleidingsplan volledig ten uitvoer te brengen.
De realistische bijsturing waarbij onder meer rekening werd gehouden dat niet alle nieuwe
opleidingen reeds in 2017 van start kunnen gaan, voorziet dus een aanpassing van het budget in
2017 van het oorspronkelijke traject van € 661.892 naar € 466.162. Binnen deze begroting
weerhouden we wel nog steeds de berekening als een ontwikkelingstraject.
Wij stellen voor het budget voor 2017 met € 150.000 te verhogen zodat we volgend jaar € 443.000
ter beschikking hebben. Op diezelfde wijze kunnen we dan verder evolueren, met de wetenschap die
we nu hebben, naar een jaarlijks oefenbudget van € 650.000.
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3.2

PBM’s

Projectcoördinator: An Van den Berg
Een persoonlijk beschermingsmiddel1 hierna ‘PBM’ genoemd omvat iedere uitrusting die bestemd is
om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen
één of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle
aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.
De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn essentieel voor de veiligheid en werking van onze
manschappen. In de begroting 2016 was een investeringsbudget van € 270.000 voorzien voor de
dringende vervanging van interventiekledij, een erg divers lokaal investeringsbudget per post en een
onderhoudsbudget van € 150 per brandweerman. Uit overleg met de lokaal commandanten en na
een half jaar werking blijkt dat het budget voor de PBM’s te beperkt is.
Om deze redenen, en gezien de lokaal commandanten aangaven dat de vervangingsinvesteringen
van PBM’s prioriteit hebben, werd bij de budgetwijziging 2016 een lokale input van € 194.230
vrijgemaakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Het totaal beschikbare budget voor de
aankoop van persoonlijke uitrusting voor 2016 komt zo op een bedrag van € 464.230, daar waar de
aangegeven behoefte voor 2016 € 491.136 bedraagt.
Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2016 in totaal € 587.980 ter beschikking was voor de aankoop en
onderhoud van PBM’s. Naast dit bedrag werden er ook nog vanuit de diverse posten bestellingen
geplaatst, weliswaar op de diverse lokale investeringsposten. Deze wijze van werken zorgde echter
voor een moeilijk overzicht, vermits dit op diverse begrotingsposten werd geboekt. Tevens leidde dit
tot erg uiteenlopende aankopen waarbij uniformiteit vaak niet mogelijk was. Het bedrag van al deze
lokale aankopen dient ook nog toegevoegd te worden aan het totaalbedrag van € 587.980 aan
aankopen voor PBM’s in 2016.
Door deze verschillende begrotingsposten is er echter te weinig overzicht en duidelijkheid.
Bovendien begint de problematiek van hygiëne en de maatregelen ter voorkoming van blootstelling
aan giftige stofen bij brandweermannen meer in onze organisatie door te dringen en dienen we
hierop te anticiperen.
Door een gezamenlijk budget is er meer opportuniteit voor uniformiteit en zonale slagkracht.
Hieronder vindt u het toegelicht voorstel voor de begroting 2017. Dit voorstel is gebaseerd op de
wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen alsook de wensen/behoeften van de lokale
posten.
2015

1

2016

2017

PBM’s buitengewone dienst

€ 270.000

€ 620.000

PBM’s lokale input begrotingswijziging

€ 194.230

PBM’s gewone dienst

€ 123.750

€ 82.500

Totaal

€ 587.980

€ 702.500

KB 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
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Voorstel begroting 2017 – Buitengewone dienst
Persoonlijke uitrusting
Hieronder vindt u de opsomming van welke zaken er onder de basisinterventie-uitrusting vallen
volgens de in het KB van 30 augustus 2013 opgenomen omschrijving2:
-

Beschermingsvest en -broek voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm;

-

Schoenen voor brandweerlieden conform de geldende Belgische norm type 2;

-

Een helm voor de bestrijding van brand in gebouwen en andere structuren conform de
geldende Belgische norm, uitgerust met een ATEX lamp;

-

Een veiligheidshelm conform de geldende Belgische normen inzake helmen voor alpinisten
en industriële helmen, uitgerust met een ATEX lamp;

-

Beschermingshandschoenen voor brandweerlieden conform de Belgische norm;

-

Technische handschoenen conform de geldende Belgische norm voor
veiligheidshandschoenen tegen mechanische risico’s die een hoge graad van bescherming
tegen het risico van snijwonden bieden;

-

Medische handschoenen;

-

Onderkledij met lange mouwen en lange pijpen, bestaat niet uit brandbare of smeltbare
materialen.

Naast deze opsomming is er ook nog de dienstkledij die voorzien moet worden voor elke
brandweerman. Deze kledij omvat een broek, een vest, een hemd, een trui, veiligheidsschoenen, een
das en een jas.
Een berekening leert dat de volledige interventiekledij en dienstkledij voor een
beroepsbrandweerman, al snel meer dan € 4.100 bedraagt. Voor een vrijwilliger ligt dit bedrag op €
3.200. Zone Rand beschikt over 790 vrijwillige brandweermannen en 35 beroepsbrandweermannen
(totaal 825). Dit geeft een totaal van € 2.695.266 om onze personeelsleden aan te kleden.
Gespreid over een periode van 5 jaar (gemiddelde afschrijftermijn) geeft dit een jaarlijks bedrag van
€ 539.053. Dit komt neer op een bedrag van € 653 per brandweerman.
Aan de lokaal commandanten werd gevraagd hun behoeften inzake persoonlijke uitrusting voor 2017
op te lijsten. Vervolgens werden al deze wensen en behoeften nauwkeurig ten opzichte van elkaar
afgewogen en werden er prioriteiten bepaald. Hierbij werd rekening gehouden met de nog geplande
aankopen in 2016 (o.a. door de budgetwijziging). De totale wensenlijst werd zodoende gereduceerd
tot een bedrag van € 450.000 (€ 545 per brandweerman). Dit budget is weliswaar kleiner dan het
hierboven vernoemde bedrag van € 539.053, doch is het mogelijk om door middel van een groeipad
in 2017 aldus de meest kritische en noodzakelijke behoeften van de lokale posten in te vullen.
Buitengewone dienst

PBM’s 2017

Onderwerp

Persoonlijke uitrusting

Interventiekledij, dienstkledij, helmen,
handschoenen, laarzen …

351 50/744-51
€ 450.000,00

2

KB 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de PBM’s en de bijkomende
uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel
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Hygiëne
Een goede bescherming is van primordiaal belang voor de veiligheid van de manschappen. Adequate
maatregelen moeten dan ook genomen worden om de, niet altijd even zichtbare, gevaren te
beperken. De Ministeriële Omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij somt
een aantal richtlijnen op inzake hygiëne bij de brandweer.
Naast de terbeschikkingstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen en bijkomende uitrusting, is
het aan elke zone om voldoende interventiepakken in goede gebruiksstaat ter beschikking te stellen
van het operationeel personeel. Elke werkgever is immers verplicht om de nodige maatregelen te
nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen bij de uitoefening van hun werk3 en om de
risico’s die inherent zijn aan dit werk te beperken.
Uit onderzoek blijkt immers dat brandweerlui door hun vervuilde kledij kunnen worden blootgesteld
aan giftige stoffen en hierdoor mogelijk een verhoogd risico lopen op kanker. Zowel na interventies
op de weg als na brandinterventies werden in de urinestalen van brandweerlui verhoogde waarden
van benzeen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) aangetroffen. De meest
aannemelijke verklaring hiervoor is dat deze schadelijke componenten via de huid in het lichaam
worden opgenomen. Allicht worden brandweerlui continu blootgesteld aan PAK’s door de
uitwasemingen van gecontamineerde kledij. Uit overlijdenstabellen blijkt dat Belgische
brandweermannen helaas gemiddeld zeven jaar minder leven. De resultaten van al deze
onderzoeken zijn dan ook ronduit alarmerend. Ze vragen om snelle en doortastende maatregelen.
In 2017 willen we budget voorzien om een systematiek uit te bouwen zodat vervuilde
interventiepakken efficiënt kunnen afgevoerd worden voor reiniging/decontaminatie. Daarnaast
dient er in de zone een voorraad reserve interventiekledij aanwezig te zijn zodat deze kan gebruikt
worden terwijl de vervuilde kledij gereinigd wordt.
Naast diverse procedures dienen er ook voldoende middelen te zijn om dit proces te kunnen
stroomlijnen en uitvoeren. De uitrol hiervan wordt voorzien in 2017.
Dit project wordt geraamd op 40.000 EUR.
PBM’s

Onderwerp

Hygiëne

Asbest, wisselen van kledij

Buitengewone dienst
351 50/744-51
€ 40.000,00

Collectieve uitrusting
Project ademluchtvoorraad
Elke post beschikt over een aantal ademluchttoestellen die o.a. gebruikt kunnen worden bij
brandbestrijding en interventies met gevaarlijke stoffen. Naast de adembeschermingsapparatuur op
de diverse hulpwagens is er ook een beperkte voorraad beschikbaar in de kazerne. Zo kunnen
gebruikte toestellen na klassieke interventies snel omgewisseld worden en kunnen oefeningen met
ademlucht ook plaatsvinden zonder het operationele luik te hypothekeren.
Naast de klassieke tussenkomsten zijn er ook interventies waarbij een voldoende grote voorraad aan
(gespecialiseerde) ademluchtbescherming een absolute noodzaak is. Zo wordt er bij grote branden
(bv industriegebouwen) veel ademlucht gebruikt en blijven manschappen gedurende lange tijd ter
3

Art 5 van de wet va 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
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plaatse. Daarnaast vereisen complexe en langdurige interventies (bv in besloten ruimten) een grote
voorraad ademluchttoestellen. Gebruikte ademluchtflessen en -maskers dienen ter plaatse ook
meteen omgewisseld te kunnen worden.
Deze interventies overstijgen het aanbod van ademluchtbescherming dat op de klassieke
brandweervoertuigen aanwezig is. Vele interventies hebben dan ook aangetoond dat een
strategische voorraad ademluchtbescherming die ter plaatse kan komen bij een incident, een grote
meerwaarde kan betekenen in de veiligheid van de manschappen. Hierbij wordt gedacht aan
ademluchttoestellen, maskers en luchtcilinders die snel ter plaatse gebracht kunnen worden,
bijvoorbeeld in een container. Dit dispositief kan dan als centraal punt op vlak van
ademluchtbescherming fungeren en zich bekommeren om het wisselen van toestellen en
toebehoren. Ook kan deze container de bijzondere ademluchtbeschermingstoestellen vervoeren,
zoals deze die nodig zijn voor langdurige interventies in tunnels.
Deze visie past perfect binnen het zonale plaatje van samenwerken en opschaling: elke lokale post is
uitgerust met voldoende ademluchtbescherming voor het uitvoeren van de standaard interventies.
Daarnaast geeft het zonale, gespecialiseerde luik invulling aan de behoefte van groot gebruik van
(speciale) ademluchtapparatuur bij grootschalige en/of complexe interventies.
Dit project wordt geraamd op 80.000 EUR.
Collectieve uitrusting: zaagkledij, harnassen, IGS-materiaal, duikuitrusting, werken op hoogte e.a.
Voor de collectieve uitrusting zoals zaagkledij, valbeveiligingsharnassen, IGS-materiaal,
duikuitrusting, werken op hoogte e.a. voorzien we een budget van € 50.000.
Buitengewone dienst

PBM’s

Onderwerp

Collectieve uitrusting

Project ademluchtvoorraad

€ 80.000,00

Collectieve uitrusting

Zaagkledij, harnassen, IGSmaterieel, duikuitrusting,
werken op hoogte, …

€ 50.000,00

351 50/744-51

Totaal Buitengewone Dienst
Buitengewone dienst

PBM’s 2017

Onderwerp

Persoonlijke uitrusting

Interventiekledij, dienstkledij,
helmen, handschoenen, laarzen …

€ 450.000,00

Hygiëne

Asbest, wisselen van kledij

€ 40.000,00

Collectieve uitrusting

Project ademluchtvoorraad

€ 80.000,00

Collectieve uitrusting

Zaagkledij, harnassen, IGSmaterieel, duikuitrusting, werken
op hoogte, …

€ 50.000,00

Totaal
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Lokaal werkingsbudget
Naast een zonaal investeringsbudget is er ook behoefte aan een lokaal werkingsbudget. Hiermee kan
elke post kleine aankopen verrichten, herstellingen uitvoeren, enz. Voor deze kleine uitgaven is er
een budget voorzien in de gewone dienst à rato van € 100 per operationeel lid per post. In totaliteit
komt dit, rekening houdende met 825 operationele medewerkers in Zone Rand, neer op een budget
van € 82.500.
PBM’s 2017

Onderwerp

Lokaal werkingsbudget

Kleine aankopen, herstellingen
uitvoeren, …
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3.3

Logistiek

Projectleider: Kapt. Koen Vanderzwalm
Overzicht financiële middelen
Basismaterieel
In het materieelherverdeelplan werd berekend welk bedrag jaarlijks beschikbaar dient te zijn om het
wagenpark van Zone Rand op vlak van basismaterieel in stand te houden. Hierbij werd
geconcludeerd dat een jaarlijks budget van € 1.850.000 nodig is om een bedrijfszekere
brandweerzorg met basismaterieel te kunnen garanderen. Het bedrag is als volgt opgebouwd:
- € 4,50 (prijspeil 2012) per inwoner in de zone per jaar
- exclusief gesubsidieerde aankopen
- exclusief prijsindexering
Dit bedrag van € 1.850.000 dient jaarlijks beschikbaar te zijn om zowel de grotere voertuigen op vlak
van basismaterieel (autopompen, autoladders, tankwagens, enz.) alsook de kleinere wagens
(dienstwagens, personeelswagens, lichte materieelwagens, e.d) te vervangen.
Specialistisch materieel
Op vlak van specialistisch materieel dient er een apart budget beschikbaar te zijn. Het bovenlokaal
materieel dient hierbij niet in elke post aanwezig te zijn zodat het aantal voertuigen of containers per
type materieel beperkt kan worden. Een optimale spreiding zorgt immers voor een afdoende dekking
van het volledige zonale gebied. Gelet echter op de specifieke eigenschappen die aan dit materieel
worden gesteld dienen ook hier de nodige financiële middelen voorzien te worden zodat de
gewenste slagkracht steeds kan gegarandeerd worden.
Het bedrag voor het specialistisch materieel is als volgt samengesteld:
- € 1,50 (prijspeil 2012) per inwoner in de zone per jaar
- exclusief gesubsidieerde aankopen
- exclusief prijsindexering
Dit resulteert in een jaarlijks budget van € 616.000.
Beschikbaar budget 2017
Bovenvermelde bedragen werden opgenomen in het goedgekeurde materieelherverdeelplan van
2012. Sindsdien werd echter geen rekening meer gehouden met prijsindexeringen zodat deze
budgetten ontoereikend blijken vanwege de stijgende prijzen van voertuigen en materieel.
Voor 2017 dient dan ook een prijsindexering van 2 % verrekend te worden in het initieel totaal
benodigde budget voor rollend materieel (€ 2.466.000). Op deze manier komt het totaalbedrag voor
rollend materieel in 2017 dan ook op € 2.515.000.
Evolutie budget

Investeringsbudget logistiek
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Accenten 2017
Vervolg op traject multifunctionele autopompen
Vanuit het verleden werkten vele posten met autopompen voor brandinterventies en werden snelle
interventiewagens vaak ingezet voor verkeersongevallen. De regelgeving bepaalt echter dat het
gebruik van de snelle hulpwagens dient afgebouwd te worden tegen december 2017. In functie
hiervan werden er in 2016 al enkele bestaande voertuigen omgebouwd tot multifunctionele
autopomp.

Door enerzijds enkele oude autopompen te vervangen door multifunctionele exemplaren en
anderzijds het verbouwingstraject verder te zetten kunnen we maximaal invulling geven aan deze
wettelijke bepaling.
TD 33: Uiterlijk op 01/01/2017 beschikt iedere post over een multifunctionele autopomp.
Logische vervangingen
Het materieelherverdeelplan bood een antwoord op een aantal fundamentele vragen op vlak van
logistiek in 2012. Bijna 5 jaar verder merken we de noodzaak om het plan te verfijnen en dieper in te
gaan op alle voertuig- en containertypes. Onafgezien van de update van dit materieelherverdeelplan
dienen toch al bepaalde vervangingen van een heel aantal voertuigen in 2017 te gebeuren. Rekening
houdende met de prioriteit van afschrijven zullen in 2017 vooral logische vervangaankopen
gebeuren, waarbij de ouderdom of technische staat van het voertuig overduidelijk aantonen dat
vervanging zich opdringt.
Niet meer maar beter
Door de zonevorming werden de lokale voertuigen samengebracht tot één zonaal wagenpark. Op
diverse vlakken is duidelijk merkbaar dat synergie mogelijk is. Ook op vlak van uniformiteit kunnen
nog heel wat stappen voorwaarts geboekt worden. Beide elementen samen kunnen ertoe leiden dat
Zone Rand efficiënter kan werken en dit finaal niet per se dient te resulteren in meer voertuigen en
materieel. Wel kunnen er, door slimme aankopen, wagens beter uitgerust worden om aldus
polyvalenter ingezet te kunnen worden. Denk hierbij alleen al aan de afbouw van de snelle
hulpwagens en diverse reserve autopompen. Anderzijds staat Zone Rand ook voor méér en nieuwe
uitdagingen in vergelijking met enkele jaren geleden en dienen we ook hiervoor uitgerust te zijn.
Door hierbij breed te denken en de zonale voordelen maximaal te implementeren kunnen ook hier
diverse efficiëntie- en kostenwinsten geboekt worden.
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TD 45: Zone Rand evolueert naar inzetprocedures op basis van uniforme voertuigen inzake
prestaties, inrichting, bepakking en leeftijd.
Standaardisatie van de voertuigen (bouwstenen) moet leiden tot een vlotte samenwerking,
eenvoudigere opschaling en gezamenlijk aankoopbeleid. Daartoe wordt vertrokken vanuit de
minimaal te leveren prestatie om samen in een eenheid (één of meerder bouwstenen) te kunnen
interveniëren.
De reservecapaciteit zal zonaal en niet meer lokaal geborgd worden. Daarom moeten de voertuigen
maximaal uitwisselbaar zijn. De gemiddelde leeftijd van de voertuigen moet omlaag om de
bedrijfszekerheid te garanderen.
Alle nieuwe aankopen moeten worden afgetoetst aan de risicomatrix en het
materieelherverdeelplan.
Investeringsvoorstel
Op de technische commissie van 4 oktober 2016 werden de voorstellen vanuit de diverse posten
besproken. Hierbij werd duidelijk dat er in de wensen van de lokaal commandanten, in totaal goed
voor € 5.483.000, voor bijna € 3.000.000 diende gesnoeid te worden. Daarnaast werden de
voorstellen van prioriteiten en accenten voor 2017 overlopen.
Vervolgens werden alle voorstellen op de technische commissie van 18 oktober opnieuw besproken,
hierbij telkens met een motivering om het voorstel al dan niet te valideren. Daarnaast werden de
goedgekeurde prioriteiten verweven in het totale investeringsvoorstel. Onderstaand voorstel werd
dan ook goedgekeurd op deze technische commissie.
Dit evenwichtige en onderbouwde voorstel hield rekening met de behoeften inzake aankopen van
voertuigen en paste binnen de afgesproken portefeuille die in het materieelherverdeelplan werd
voorgesteld, weliswaar met de ingecalculeerde noodzakelijke groeimarge van 2 %.
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Voor 2017 wordt volgend voorstel geformuleerd:
BASISMATERIEEL
post

bedrag

Item

Borsbeek

€ 399.000

multifunctionele autopomp 4x2

Kontich

€ 399.000

multifunctionele autopomp 4x2

Sint-Job

€ 399.000

multifunctionele autopomp 4x2

Oostmalle

€ 399.000

multifunctionele autopomp 4x2

Kontich

€ 26.000

ombouw autopomp tot multifunctionele autopomp

Brecht

€ 27.000

ombouw autopomp tot multifunctionele autopomp

Kalmthout

€ 27.000

ombouw autopomp tot multifunctionele autopomp

Westmalle

€ 27.000

ombouw autopomp tot multifunctionele autopomp

Schilde

€ 27.000

ombouw autopomp tot multifunctionele autopomp

Ranst

€ 27.000

ombouw autopomp tot multifunctionele autopomp

Wommelgem

€ 82.000

lichte materieelwagen

Oostmalle

€ 23.000

dienstvoertuig ziekenwagen

Zandhoven

€ 35.000

revisie autoladder Schoten welke naar Zandhoven verschuift

cluster Zuid

€ 72.000

Commandowagen

totaal

€ 1.969.000

SPECIALISTISCH MATERIEEL
post

bedrag

Item

Essen

€ 276.000

Bostankwagen

Brecht

€ 125.000

duikwagen

Schoten

€ 125.000

duikwagen

Totaal

€ 10.000

zandzakkencontainer

€ 10.000

project ventilatiecontainer

€ 546.000

Het uiteindelijke totaalbedrag, zijnde € 2.515.000, stemt overeen met de geïndexeerde portefeuille
uit het materieelherverdeelplan van 2012.
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3.4

Zend en oproepapparatuur

Projectleider: Lt. Marc Van Linden
Brandweerinterventies zijn meestal complexe interventies waar meerdere ploegen, telkens
bestaande uit meerdere manschappen samen werken aan oplossingen gespreid over een
interventieterrein dat zich soms uitstrekt over meerdere kilometers afstand.
Er zijn telkens vele oplossingen mogelijk om interventies aan te pakken en de voorgeschotelde
problemen op te lossen. Toch het is de bedoeling dat alle teams samenwerken aan dezelfde
oplossing. De keuzes die de interventieleiding maakt moeten gecommuniceerd worden. Hiervoor
gebruiken we de gekende radiotoestellen.
Vóór 2005 werkte de brandweer met analoge radio’s. Vanaf 2005 werd de brandweer door ASTRID
gratis voorzien van radio’s bestemd voor het nieuwe communicatienetwerk, speciaal bedoeld voor
de hulpdiensten.
In het KB van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke
beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter
beschikking stellen van hun operationeel personeel, wordt toegelicht dat de inzetploegen moeten
beschikken over draagbare radio’s, draagbare ATEX-radio’s en communicatie.
Vandaag zijn er ongeveer 560 radio’s ter beschikking van onze ploegen. We stellen vast dat er in de
loop van de tijd, 19 verschillende type ASTRIDradio’s in gebruik werden genomen. De oudste
toestellen dateren van 2005. De meest voorkomende toestellen gaan in 2017 uit productie en om die
reden beginnen we aan de praktijktesten om een alternatief te zoeken waarmee we opnieuw jaren
verder kunnen.
De Technische Commissie stelt voor in de periode 2017-2018 de ASTRID-radio’s te vervangen zodat
de communicatie vlot blijft verlopen.
Dit moet leiden naar een gezamenlijk pakket van diverse communicatiemiddelen zodat in elke post
met dezelfde werkmethodes kan geoefend en gewerkt worden.
Bepalen van de behoeften:
Een eerste deel van het project omvat:
Testen welke middelen voldoen aan de behoefte van Brandweer Zone Rand en in staat zijn de
communicatie tussen officieren, bevelvoerders, wagens, manschappen en kazernes en andere
diensten te voeren.
We willen eveneens onderzoeken of we een gekend probleem, namelijk dat het ASTRIDnetwerk
onvoldoende dekking geeft aan brandweerlieden die een complex gebouw betreden zoals
ondergrondse parkeergarage, metaalconstructies, tunnels, … . Mogelijke piste is de ploegen die op
de ‘plaats interventie’ werken uit te rusten met goedkopere analoge toestellen, zonder
netwerkabonnement.
Dit lokale communicatieplatform kan dan eveneens gebruikt worden voor de opdrachten in het
kader van inname openbare weg, incident gevaarlijke stoffen, etc..
Doel is hier de reguliere ASTRID-communicatie van de interventie niet te verstoren en de garantie te
hebben blijvend te kunnen communiceren. Dit platform werkt niet via het ASTRID-netwerk maar
rechtsreeks van toestel naar toestel.
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Van groot belang voor onze discipline is wel de versleuteling van de radioboodschappen: onze
interventie- en medische gegevens mogen niet onderschept kunnen worden.
Een voorwaarde – teneinde de bevelvoerders niet met 2 radio’s op te zadelen – is dat er via een
verbindingsdoos, zeg maar een gateway, communicatie tussen beide platformen mogelijk is.
Verder zullen in ditzelfde project ook de explosieveilige ASTRID-radio’s vervangen worden, waarbij
een uniforme werkwijze op het toestel, ten opzichte van de reguliere ASTRID-toestellen, van belang
is.
Bestaande hulpstukken zoals ptt-knoppen en maskercommunicatie moeten maximaal compatibel
zijn met de voorgestelde technologie.
Tot slot willen we onderzoeken of we door optimaal gebruik van technologie de werking binnen de
zone kunnen optimaliseren. Bijvoorbeeld door het gebruik van statusmeldingen: binnen de
hernieuwde zelf programmeerbare toestellen, kunnen we statusmeldingen gaan invoeren: hierbij
worden de voertuigstatussen gelogd in het nieuwe oproepsysteem, en kan een OVD meevolgen waar
zijn gealarmeerde voertuigen zich bevinden (‘vertrokken’, ‘ter plaatse’, radiofonisch’, ‘in kazerne’…)
Het opvolgen van deze statussen wordt mee onderzocht in een ander project dat hier beschreven
staat.
Testen impact op implementatie
Een tweede deelopdracht is testen op welke manier een post kan worden uitgerust met deze
middelen.
•

Hoeveel kost het om een bevelvoerder te voorzien van een post en welke hulpstukken
heeft hij nodig?
• Hoeveel kost het om de nieuwe radioposten in een autopomp in te bouwen?
• Moeten de vaste posten in de kazerne ook al worden vervangen?
Door 1 à 2 posten uit te rusten met deze nieuwe middelen willen we de impact van de ombouw in
kaart brengen.
Resultaat van deze ombouw moet een lastenboek zijn voor een raamcontract.
Implementatie
Een derde deel omvat een raamopdracht gespreid over 2 jaar voor de vervanging van de gevraagde
middelen.
Mogelijk voordeel kan zijn dat dat we op termijn minder abonnementen nodig zullen hebben bij
ASTRID.
Dat we het pakket radio’s en pagers via software zelf kunnen gaan aanpassen, is ook een aanzienlijke
besparing op prestaties aan derden.
We kunnen de eerste stap zetten naar een prefix waarbij we de politie aanreiken om via dezelfde
werkwijze EINDELIJK met elkaar te kunnen praten sinds beiden op ASTRID zijn overgeschakeld.
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Gezamelijke aankoop van pagers
Tot slot willen we ook de pagers gezamenlijk aankopen
Onze brandweerlieden worden opgeroepen via dergelijke pager. Gelet hij/zij deze heel de dag bij
zich heeft, in welke omstandigheid dan ook, zijn deze onderworpen aan slijtage en hoge
herstellingskosten.
Evenals de radio-overstap in 2005 naar ASTRID, zijn heel wat van deze pagers behoorlijk oud en
wegen de herstelkosten vaak niet op ten opzichte van de aankoop van nieuwe toestellen.
In 2016 werd al een eerste lot pagers aangekocht. Die beweging willen we in 2017 en 2018
verderzetten.
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4

UITVOERING

TD 23: Zone Rand werkt op basis van uniforme uitruk- en opschalingprocedures.
TD 24: Zone Rand investeert in een kennisdatabank opgebouwd op basis van de pijlers
brandbestrijding, hulpverlening, gevaarlijke stoffen, DGH en logistiek op operationeel, tactisch en
strategisch niveau.
Zone Rand zal dus erg veel tijd en moeite moeten investeren om zoveel mogelijk procedures gelijk te
trekken. Aangezien uitrukprocedures en standaard operatieprocedures ingrijpen in de kern van het
hart van een brandweerman is dit een zeer gevoelig proces.
De stakeholder bij uitstek in dit proces zou het kenniscentrum moeten zijn. De eerste jaren
verschenen de eerste procedures, nu is deze frequentie sterk afgenomen.
De eerste jaren meenden we dat het in detail uitwerk van procedures krachtig genoeg zou zijn om
iedereen overstag te halen. Om echter de verbondenheid met eigen tradities los te weken is meer
nodig dan procedures. Wanneer we opnieuw werden ingedeeld in de huidige zones dreigde het hele
proces van uniformeren van procedures van nul af aan te herbeginnen. We zijn sinds 2011 gestart
met het schrijven van procedures in de vorm van mindmaps, waar iedereen in één oogopslag de
grote lijnen kan zien van een procedure. Aangezien in een mindmap geen detail aan bod komen is
het veel gemakkelijker hierover een consensus te bereiken. De eerste procedure die we zo hebben
aangeboden aan de bevelvoerders was BASIS IGS, een groot succes!
TD 31: Het principe van de SAH wordt verder gefaseerd ingevoerd
TD 32: Vanaf 01/01/2017 wordt iedere uitruk geleid door een bevelvoerder van het niveau sergeant.
Het principe van snelste adequate hulp regelt de dringende dienstverlening aan burgers: bepalend is
welke brandweerpost het snelste ter plaatse kan zijn. Welke post bevoegd is, is minder relevant.
Het principe van de snelste adequate hulp zal worden toegepast op de spoedeisende interventies
binnen een logisch en herkenbaar verzorgingsgebied. De werkelijke uitruktijden van de posten zullen
periodiek worden geëvalueerd met Track & Trace.
De uitruk zal complementair zijn waarbij de snelste post vertrekt met 1 autopomp (bouwsteen) en de
bevoegde post met één autopomp en ondersteunende voertuigen (eenheid). Het leidinggevende
personeel zal zo worden opgeleid dat ze met dezelfde kennis en procedures op het terrein staan. De
bevelvoerder van het bevoegde korps komt steeds ter plaatse.
Voorafgaande interventieplannen worden uniform opgemaakt en komen op de zonale server zodat
deze door alle korpsen raadpleegbaar zijn.

4.1

Opkomsteisen

In de nota opkomsteisen wordt beschreven hoe de brandweer reageert op een oproep.
Er wordt gestreefd naar kwaliteitseisen voor uitruk en opkomst zodat de bevolking van eenzelfde
basisbescherming kan genieten. Elke post dient minimaal aan deze eisen te voldoen.
TD 34: Eenzelfde interventie genereert over de posten heen eenzelfde reactie onafhankelijk van het
tijdstip van de dag.
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Bijvoorbeeld bij brand zal standaard worden uitgerukt met één (multifunctionele) autopomp (min. 6
personen), één ladderwagen (min. 3 personen) één tankwagen of materieelwagen (min. 3 personen)
en een officier van dienst.
De bevelvoerder van de autopomp heeft minimaal de graad van sergeant. De andere wagens hoeven
enkel een bevelvoerder als ze autonoom uitrukken. Elke ploeg van minimaal 6 personen moet worden
aangestuurd door een bevelvoerder met minimaal de graad van sergeant.
De opkomsttijd van de autopomp wordt vastgelegd op max. 12 minuten, de ladderwagen moet volgen
binnen de 2 minuten en de tankwagen of materieelwagen maximaal 4 minuten na de autopomp.
Daar waar grote verschillen ontstaan tussen aankomst van de autopomp van het snelste en de
autoladder van het bevoegde korps moeten oplossingen op maat worden uitgewerkt.
TD 35: De interventieploegen rukken uit volgens de urgentie toegekend aan iedere interventie.
De interventies worden opgedeeld in 3 categorieën:
• prio 1: levensbedreigend / zeer dringend;
• prio 2: noodzaak dat de brandweer ter plaatse komt / dringend;
• prio 3: geen tijdsdruk / niet dringend.
De kwaliteitseisen zullen geregistreerd en geëvalueerd worden zodat kan bijgestuurd worden.

4.2

Operationele leiding

TD 36: Iedere interventie binnen Brandweer Zone Rand wordt uitgevoerd onder het gezag van een
officier van dienst.
TD 37: Iedere interventie binnen Brandweer Zone Rand wordt aangestuurd door voldoende
bevelvoerders.
In de nota ‘operationele leiding’ worden de bevoegdheden en taken van de officier van dienst en de
lokale bevelvoerder vastgelegd tijdens de interventies.
Om de werkdruk, die op de schouders van het beperkte aantal officieren in de zone rust, terug te
brengen naar een sociaal werkbaar niveau zal er een beurtrol (24/24u 365 dagen) van gezamenlijke
officieren van dienst worden opgezet. Deze wijze van organiseren garandeert dat bij iedere interventie
een officier aanwezig kan zijn.
De opkomsttijd van deze officier wordt vastgelegd en zal de grootte van het verzorgingsgebied
waarvoor hij verantwoordelijk is bepalen.
De officier van dienst (OVD) ondersteunt tactisch de lokale bevelvoerder of treedt strategisch op als
directeur brandweer (Dir BW) of directeur commandopost operaties (Dir Cp-Ops) in geval van
rampenbestrijding.
Beleidsondersteunend kan deze officier worden ingezet als adviseur in de crisiscentra van de
gemeente of provincie (CC-Gem & CC-Prov).
De officier van dienst zal hiertoe speciaal opgeleid en geoefend worden en de bevoegdheden en
taakverdeling moeten duidelijk worden afgelijnd.
TD 38: Het implementeren van een zonale wachtdienst OVD loopt samen met een wachtdienst
bevelvoerder van dienst en een aangepast opleidingstraject.

Pagina 92 van 96

www.brandweerzonerand.be

4.3

Basiszorg

Inzake interventies wordt de hulpverlening aangeboden bestaande uit drie elementen:
•
•
•

basiszorg: dagelijkse interventies met regulier materieel uitvoerbaar door iedere post
grootschalig optreden: grote interventies met veel regulier materieel komende vanuit
verschillende posten.
specialismen: weinig voorkomende gecompliceerde interventies waarbij bijzonder
materieel en opgeleid personeel noodzakelijk is, gespreid over de posten in de zone.

TD 39: Iedere post beschikt over een basis uitruk voor brand, hulpverlening en gevaarlijke stoffen.
TD 40: Opschaling gebeurt op basis van kengetallen en verloopt uniform.
Volgens de risico-matrix uit het materieelherverdeelplan zijn in de eerste fase volgende specialismen
nodig in de zone om de aanwezige risico’s het hoofd te kunnen bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 reddingsteam;
3 duikteams;
6 meetploegen;
2 teams gaspakdragers;
6 posten met de specialisatie natuurbrandbestrijding;
2 teams specialistische brandbestrijding (bv. ondergrondse parkeergarages,
tunnelbranden);
1 commandopost brandweer;
1 team stutten en schoren;
2 teams ziekenwagen;
Uniforme opleiding en procedures moeten een vlotte samenwerking garanderen.

TD 41: De zone vult de basiszorg aan met gespecialiseerde hulp waar nodig.
In een volgende fase zal worden onderzocht of het specialisme ventilatie en wateroverlast dient te
worden voorzien. We spreken van grootschalig optreden wanneer meer dan 30 manschappen of 5
bouwstenen tegelijkertijd worden ingezet.
TD 42: Grootschalig optreden binnen zone Rand is georganiseerd op basis van uniforme
opschalingsprocedures en gebeurt tijdens de escalatiefase in eenheden.
Grootschalig optreden betekent dat je aan een interventie 'meer van hetzelfde' nodig hebt.
Grootschalig optreden binnen Zone Rand dient automatisch te volgen uit de opschaling inzake
basiszorg. Tijdens de escalatie fase van een incident zal in geval van grootschalig optreden worden
opgeschaald in eenheden.
Volgende eenheden grootschalig optreden kunnen worden samengesteld om de aanwezige risico’s het
hoofd te bieden:
•
•
•
•
•

Eenheid brandbestrijding;
Eenheid natuurbrandbestrijding zwaar terrein;
Eenheid natuurbrandbestrijding licht terrein;
Eenheid hulpverlening;
Eenheid tankwagentransport (ETWT);
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•
•
•
•
•

Eenheid grootwater (en schuim) transport (EGWT);
Eenheid IGS (gaspakdragers);
Eenheid Meetploegen;
Eenheid duikers;
logistieke bijstand - containervervoer;

Dit extra materieel wordt gespreid over de posten in functie van de risicomatrix en gerelateerd aan
hun draagkracht. Uniforme opleiding en procedures moeten een vlotte samenwerking garanderen.
Een bijzonder geval van grootschalig optreden is algemene wateroverlast of storm.
TD 43: Ingeval van algemene wateroverlast of storm wordt vanuit de procedure 'decentrale werking'
de burger optimaal en snel geholpen.

TD 44: Zone Rand sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de andere betrokken stakeholders om
in geval van grootschalig optreden elkaar te helpen.
De Civiele Bescherming (operationele eenheid Brasschaat ligt in onze zone) is een belangrijke partner
inzake grootschalig optreden.
De opportuniteit om al zeker tijdelijk burelen in gebruik te nemen op het terrein van de Civiele
Bescherming wordt nog steeds verder onderzocht.
TD 46: Alle oproepen worden behandeld vanuit een centrale dispatching.

TD 47: De lokale alarmnummers worden omgevormd tot overlast nummers, alle dringende
hulpverlening wordt gemeld via 112.

TD 48: De bestaande ziekenwagen diensten binnen zone Rand blijven hun dienstverlening aanbieden
totdat de commissie DGH hierin duidelijkheid heeft gebracht.
Naar onze mening is er veel synergie mogelijk met de Civiele Bescherming. Tevens kan het
bemannen van een gezamenlijke telefooncentrale of dispatching worden overwogen of een volgende
stap zijn in een samenwerking.
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5

EVALUATIE EN NAZORG

TD 49: Een register van klachten en de behandeling ervan wordt opgestart.
We hebben in onze zone relatief weinig belangrijke incidenten. Maar dat betekent ook dat we de
ruimte zouden moeten hebben om ze grondig te evalueren en de lessen die er uit getrokken worden,
zouden moeten kunnen delen met onze collega’s. Wat op dit vlak vandaag gebeurt, is kort samen te
vatten: niets. We moeten dus mensen en middelen voorzien om als er een incident afgehandeld is, de
nodige lessen te trekken en deze ervaringen te delen met onze collega’s, onze procedures er op af te
stemmen en onze middelen er op aan te passen. En zo zijn we terug bij het begin van de
veiligheidsketen, namelijk trachten om deze risico’s in de toekomst te voorkomen. De keten is hierdoor
dus gesloten.
Er dient ook ruimte te zijn voor nazorg voor onze mensen. Er dient aandacht te zijn voor de impact die
interventies kunnen hebben op onze mensen. Onze zone sluit zich daarom aan bij FiST. Lokale
antennes rapporteren aan de FiST leiding, die samen met de leiding van de post zal zorgen voor de
eerste opvang.
In de begroting 2015 is er nog geen budget uitgetrokken om zonaal invulling te geven aan deze
opdracht. Het begeleiden inzake traumatische gebeurtenissen zit reeds ingebakken in de werking van
de posten.
Het behandelen van klachten zal in het eerste jaar worden waargenomen door de secretaris.
2015
Bijdrage FIST

2016

2017

begrotingspost

€ 5.000

€ 5.000

351 /332-01

Het basisidee achter FiST - afkorting van Fire(-Fighter) Stress Teams - is ondersteuning van
hulpverleners voor hulpverleners. De leden van het FIST-team verschaffen een psychosociale
crisisopvang vanop de tweede lijn (indien mogelijk of noodzakelijk ook tijdens en onmiddellijk na een
ingrijpende of emotioneel-schokkende interventie). Daarnaast wordt ook een eerstelijnshulpverlening
uitgebouwd in de lokale posten. Deze FiST antennes zijn reeds actief in heel wat posten en hebben in
het verleden al meermaals hun nut bewezen.
Met een jaarlijks bedrag van € 5.000 kan de FIST-werking binnen de Zone Rand gegarandeerd worden.
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Lijst van afkortingen

Afkorting
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Verklaring

AGS

Adviseur gevaarlijke stoffen

BVV

Brandweer Vereniging Vlaanderen

FiST

Fire(-Fighter) Stress Team

FOD

Federale Overheidsdienst

HR

Human Resources

ICT

Informatie, Communicatie en Technologie

IGS

Incident gevaarlijk Stoffen

KB

Koninklijk Besluit

KI

Kadastraal Inkomen

OVD

Officier Van Dienst

PBM

Persoonlijke Beschermings Middelen

PPMO

Periodiek Preventie Medisch Onderzoek

RG

Roerende Goederen

SAH

Snelst Adequate Hulp

SOP

Standaard Operationele Procedures

TC

Technische Commissie

VZW

Vereniging Zonder Winstoogmerk
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