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NETWERK BRANDWEER
Activiteitenverslag 2020
Toen we een jaar geleden de laatste hand legden aan ons activiteitenverslag van 2019 leek het coronavirus, 
het heette nog niet eens Covid-19, nog ver van ons bed. Een jaar later speelt het de hoofdrol in bijna elk item 
in dit verslag. Zowat alle acties die Netwerk Brandweer in 2020 ondernam, waren getekend door Covid-19.

De ambulanciers bij de brandweerzones stonden mee in de frontlinie in de strijd tegen Covid-19, met vaak 
levensreddende interventies. Die interventies hadden niet te onderschatten fysieke én mentale impact op 
onze ambulanciers en onze brandweermensen. Want natuurlijk gingen onze gewone, dagdagelijkse inter-
venties - en de voorbereidingen en analyses achter de schermen - in 2020 ook gewoon door.

We nemen u in vogelvlucht mee langs onze activiteiten van het voorbije jaar. Samenwerking staat cen-
traal doorheen dit verslag, zowel binnen Netwerk Brandweer als met partners waarmee we hechte banden 
onderhouden. Die werden, ondanks de lockdown en de fysieke afstand, in 2020 verder aangehaald. Het 
voorbije crisisjaar werd gekenmerkt door een bijzonder grote solidariteit. Het mooiste bewijs is dat de brand-
weermensen ‘hun’ jaarlijkse Dag van de Brandweer deelden met iederéén in de zorg en alle helden van de 
zorg centraal zetten. Het activiteitenverslag is gebaseerd op de structuur van Netwerk Brandweer die u op 
pagina 2 kan terugvinden. 

Het jaar 2020 heeft ons op een keiharde manier geleerd dat elke schakel in de keten van bescherming van 
onze inwoners van belang is. Netwerk Brandweer heeft in moeilijke omstandigheden heel hard gewerkt om 
de belangen van onze brandweermensen te verdedigen. Daarbij hadden we altijd het grotere plaatje voor 
ogen: een zo sterk mogelijke brandweerzone om onze inwoners zo goed mogelijk te beschermen.

De brandweerzones blijven dag en nacht klaarstaan en kijken ernaar uit om in 2021 opnieuw de veiligheid 
en de gezondheid van elke inwoner te waarborgen.

Maarten Van Severen Kristof Hendrickx 
Hoofd Netwerk Brandweer Voorzitter Netwerk Brandweer 
 Burgemeester Arendonk
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Brandweerraad 

Het uitbreken van de pandemie heeft de manier van 
vergaderen binnen en buiten de brandweer flink 
door elkaar geschud. Het zesmaandelijks overleg 
met de voorzitters van hulpverleningszones ver-
schoof van maart naar mei. Het tweede overleg, 
voorzien voor oktober, vond plaats in november. Tij-
dens dit tweede overleg gaven de voorzitters van 
de zoneraden de wens mee om vaker te overleggen 
met de Raad van Zonecommandanten. Dat zal in 
2021 ook gebeuren.

Raad van Zonecommandanten 

De Raad van Zonecommandanten komt standaard 
maandelijks bijeen. Begin maart besloot de Raad 
van Zonecommandanten om de onderlinge lijnen 
zeer kort te houden. Drie keer per week werd een 
digitaal overleg gepland, waar zowat - elke vergade-
ring - alle zonecommandanten aanwezig waren. De 
verontschuldigde zonecommandanten stonden op 
de geplande vergadermomenten de gouverneurs 
bij. Toen de gezondheidsmaatregelen versoepel-
den, opteerde de Raad van Zonecommandanten 
voor een wekelijks overleg. Tijdens het najaar werd 
dat een veertiendaags overleg. De operationele 
werking en de bescherming van de personeelsle-
den waren agendapunten die op elk overleg aan 
bod kwamen.

BRANDWEERRAAD 
20 zonecommandanten  

+ 20 burgemeesters  
(incl. voorzitter)

RAAD VAN 
ZONECOMMANDANTEN 
20 zonecommandanten  

+ 1 burgemeester 
(voorzitter)

BUREAU NETWERK 
BRANDWEER 

Voorzitter burgemeester 
Kristof Hendrickx  

Zonecommandanten:  
maj. Bert Brugghemans, 

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

maj. Frank Maertens,  
kol. Wim Van Zele

ONDERSTEUNINGSTEAM 
Hoofd Netwerk Brandweer  

Maarten Van Severen,  
stafmedewerkers  
Niels Bouwens,  

Cathy De Schryver,  
Kris Versaen

46x Raad van Zonecommandanten
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HERVORMING VAN DE BRANDWEER

In 2019 bundelde Netwerk Brandweer de hervormin-
gen die nodig zijn voor een krachtdadige brandweer 
van de toekomst (nog sneller, nog efficiënter, nog 
dichter bij de burger) in een memorandum. Daarin 
schoven we tien werven naar voor die de volgende 
regeringen prioritair moeten aanpakken.

De aanslepende federale regeringsonderhandelin-
gen en Covid-19 schoven de hervormingen voor de 
brandweer naar de achtergrond. Met de installatie 
van de nieuwe federale regering staat deze prioriteit 
in het najaar van 2020 opnieuw hoog op de agenda.

NIEUWE FEDERALE REGERING

Netwerk Brandweer overhandigde het memoran-
dum voor de brandweerhervormingen aan de nieu-
we ministers van Binnenlandse Zaken en Volksge-
zondheid. Samen met de Franstalige collega’s van 
ReZonWal (Réseau des Zones de Secours de Wallo-
nie) stelden we meteen ook een gezamenlijke nota 
op voor de nieuwe ministers. Een week later konden 
we deze nota ook al toelichten tijdens een eerste 
overleg met minister Verlinden.
We zijn er ook in geslaagd om, via ons ruime net-
werk, de belangrijkste punten uit het memorandum 
in het federale regeerakkoord te laten opnemen. Zo 
maken onder andere de financiering van de hulp-
verleningszones, een modern personeelsbeleid, 
kwaliteitsvolle opleidingen en de toekomst voor de 
vrijwilliger bij de brandweer deel van het nieuwe re-
geerakkoord. Ook de hervorming van de Dringende 
Geneeskundige Hulp (DGH) staat in het akkoord van 
de regering-De Croo vermeld.

DE WERKING VAN DE HULPVERLENING 
GARANDEREN

Begin februari, nog voor de eerste lockdown, waren 
de hulpverleningszones zich al bewust van de mo-
gelijke impact van de pandemie op hun werking. Er 
heerste twijfel of de voorzorgsmaatregelen voldoen-
de zouden zijn om het eigen personeel te bescher-
men en zo ook de interventies te garanderen. Het 
was dan ook alle hens aan dek om de veiligheids-
maatregelen te implementeren.

PERMANENT OVERLEG MET  
FOD BINNENLANDSE ZAKEN EN  
FOD VOLKSGEZONDHEID

We bundelden de vele vragen van de hulpverle-
ningszones in een uitgebreide FAQ en legden een 
150-tal vragen gegroepeerd voor aan de FOD Volks-
gezondheid en de FOD Binnenlandse Zaken.Foto: Hulpverleningszone Oost - Koen Verhulst
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PERIODIEK OVERLEG FOD BINNENLANDSE 
ZAKEN EN FOD VOLKSGEZONDHEID

De pandemie had ook invloed op de onderwerpen 
die aan bod kwamen tijdens de overlegmomenten 
met de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volks-
gezondheid. De eerste jaarhelft stond volledig in het 
teken van het waarborgen van de dienstverlening 
aan de inwoners, het bewaken van de arbeidsom-
standigheden en de persoonlijke bescherming van 
het eigen personeel. In de tweede jaarhelft, na de 
installatie van een volwaardige regering, zijn de 
kernpunten van het memorandum - de vertegen-
woordiging van de hulpverleningszones op federaal 
niveau en de financiering van de hulpverleningszo-
nes - terug op de agenda gezet. In 2021 werken we 
verder aan deze speerpunten. Netwerk Brandweer 
heeft de ambitie om dé gesprekspartner te zijn voor 
de federale overheidsdiensten.

DE VLAAMSE OVERHEID

Ook met de Vlaamse overheid werkten we dit jaar 
ad hoc samen. Dit jaar is er bijvoorbeeld een (be-
perkte) financiële ondersteuning gekomen vanuit 
Vlaanderen voor brandpreventiecampagnes.

GEZAMENLIJK PROJECT LEERPROCES 
BERINGEN

De dood van twee collega’s en een zwaargewon-
de brandweerman bij een interventie in Beringen 
in 2019 schokten de hele brandweer. Samen met 
Binnenlandse Zaken wil Netwerk Brandweer lessen 
trekken uit die tragische gebeurtenissen. Ons werk 
zal altijd risico’s inhouden, maar we kijken samen 
hoe we die risico’s zo goed mogelijk kunnen con-
troleren om een nieuw drama als dat van Beringen 
te vermijden.

Dit jaar is op het (virtuele) Brandweercongres een 
infosessie gegeven over de bevindingen van de 
leercommissie. Deze tweetalige infosessies waren 
een samenwerking tussen FOD Binnenlandse Za-
ken, DBDMH (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) en 
Netwerk Brandweer. Honderden mensen bekeken 
de sessie tijdens het Brandweercongres, nog eens 
honderden anderen bekeken ze nadien online. Ook 
onze buitenlandse collega’s uit Nederland en Frank-
rijk leerden uit de aandachtspunten van deze inter-
ventie.

 2945 views NL versie
 576 views FR versie
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OPERATIONALITEIT VAN DE ZONES 
GARANDEREN

De hulpverleningszones monitorden continu de 
ziektepercentages onder hun personeel. Dagelijks 
stuurden de verschillende zones hun cijfers door 
naar het centrale document van Netwerk Brandweer. 
Dankzij dit overzicht konden de hulpverleningszo-
nes dag per dag volgen welke impact Covid-19 had 
op de beschikbare personeelsaantallen.

LOGISTIEKE OPERATIE MONDMASKERS

De hulpverleningszones hebben naast hun regulie-
re opdrachten ook de leveringen van mondmaskers 
aan de ziekenhuizen en de woonzorgcentra on-
dersteund. Netwerk Brandweer heeft de coördina-
tie van deze logistieke operatie op zich genomen. 
Samen met de Waalse en de Brusselse collega’s 
zijn we erin geslaagd op amper 48 uur tijd alle vijf  

miljoen maskers te verdelen over het hele land. Zo 
konden we de meest urgente nood verhelpen bij 
onze collega’s uit de zorg.

Provincie 18/03 18/04 18/05 18/06 18/07 18/08 18/09 18/10 18/11 18/12

Antwerpen 6,12% 3,97% 5,48% 3,47% 3,43% 3,47% 3,70% 4,34% 3,97% 3,89%

Limburg 3,78% 2,91% 3,42% 3,72% 2,62% 2,34% 2,75% 3,68% 3,89% 3,36%

Oost-Vlaanderen 6,78% 4,70% 3,52% 3,73% 2,72% 3,69% 5,26% 5,38% 5,31% 5,37%

Vlaams-Brabant 9,63% 4,46% 3,20% 3,10% 5,47% 7,37% 8,36% 3,91% 5,81% 5,08%

West-Vlaanderen 5,63% 4,77% 4,35% 3,58% 4,73% 4,70% 4,93% 4,27% 5,83% 6,00%

BESCHERMINGSMIDDELEN VOOR 
BRANDWEERDIENSTEN 

De brandweerdiensten, en vooral hun am-
bulances, werden sinds de start van de co-
ronacrisis dagelijks geconfronteerd met 
Covid-19-patiënten. Om het brandweerper-
soneel toe te laten hun werkzaamheden op 
een veilige manier uit te voeren, hebben zij 
ook persoonlijk beschermingsmateriaal no-
dig. Toch werden de brandweerdiensten bij 
het begin van de crisis stelselmatig over het 
hoofd gezien voor de levering van persoon-
lijke beschermingsmiddelen. Daarom heeft 
Netwerk Brandweer, samen met verschillen-
de andere organisaties, gevraagd aan minis-
ter De Crem om ook de ziekenwagens op te 
nemen in de leveringen georganiseerd door 
de federale overheid.  
In september 2020 kwam er goed nieuws van 
het kabinet van minister De Block. Die beslis-
te om een éénmalige subsidie van 8 miljoen 
euro toe te kennen aan de ziekenwagendien-
sten en recurrent de bijdragen te verhogen 
met 5 miljoen euro om de extra kosten ten ge-
volge van de coronacrisis te helpen dekken. 

Foto: HVZ Zuid-West Limburg
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OPLEIDING IN TIJDEN VAN PANDEMIE

Opleiding is een belangrijk onderdeel van het werk 
van brandweermensen. Netwerk Brandweer heeft 
een digitaal leerplatform opgezet voor alle brand-
weerkaders. Deze digitale opleidingen werden er-
kend door de federale overheid. Op enkele weken 
tijd hebben duizenden brandweerlieden de online-
opleidingen gevolgd. Met de live webinars traden 
de hulpverleningszones sneller het tijdperk van het 
digitaal leren binnen.
Bij het Netwerk VTO (Vorming, Training en Oplei-
ding) kan u hierover meer details terugvinden.

HANDLEIDING PANDEMIE:  
GOOD PRACTICES

Ook tijdens de COVID-crisis bleven alle expertnet-
werken functioneren. Netwerk Brandweer heeft de 
digitale werking van die netwerken zoveel mogelijk 
gefaciliteerd.

De Covid-19-crisis is een gezondheidscrisis. De inter-
ne preventieadviseurs van de hulpverleningszones 
wisselden ervaringen en good practices met elkaar 
uit. Daarna bundelden zij alle informatie en lieten ze 
de vakorganisaties feedback en aanvullingen bezor-
gen. Dit document werd een referentiewerk voor de 
hulpverleningszones, met gerichte voorstellen om 
de gezondheid en de veiligheid van de brandweer-
mensen te garanderen. Begin 2021 is een tweede 
versie in de maak, waarin de laatste nieuwe weten-
schappelijke kennis verwerkt is en nieuwe thema’s 
het geheel aanvullen.

Foto’s: Netwerk Brandweer
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Andere overkoepelende dossiers:

• Standpunt hervorming Dringende Geneeskundige 
Hulp

• Samenwerking tussen BrandweerVereniging 
Vlaanderen en Netwerk Brandweer voor de orga-
nisatie van een digitaal brandweercongres

• Borgen van het historisch brandweerpatrimonium 
door de verhuis van het brandweermuseum van 
Aalst naar Ravels

• De brandweer een stem geven tijdens de hoor-
commissie “Agressie tegen hulpverleners” in de 
Kamer in juli 2020

Foto: Brandweerzone Oost-Limburg

Het Brandweercongres is een organisatie van  i.s.m.  en de partners   en 

4429 virtuele 
bezoekers
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Netwerk Databeheer

DE OPMAAK VAN DE 
BRANDWEERSTATISTIEKEN 2020

Netwerk Databeheer heeft voor de eerste maal een 
bevraging georganiseerd bij alle Vlaamse hulpverle-
ningszones om te komen tot de eerste brandweer-
statistieken in het jaar 2019.
In februari 2020 publiceerde het Netwerk Databe-
heer, in samenwerking met Netwerk Communicatie, 
een aantal spectaculaire kerncijfers voor 2019. Iede-
re hulpverleningszone kon beschikken over de ei-
gen zonale cijfers, er was daarnaast ook cijfermateri-
aal beschikbaar op provinciaal niveau en op Vlaams 
niveau.
Netwerk Databeheer herhaalt de bevraging voor 
2020. De vragenlijst is verder verfijnd en de defini-
ties zijn aangescherpt. Samen met Netwerk Commu-

188 372
ziekenwagen

28 137
storm & overstroming

390 623 oproepen
391
autopompen

153
ziekenwagens

185
ladderwagens

22 209
branden

12 267 personeelsleden

58 990
Andere92 915

Wespen

 3055 Beroeps
 8595 vrijwilligers
 617 Administratie

Meer informatie: brandweer@vvsg.be

De brandweer in Vlaanderen - 2020
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maj. Bert Heylen

Nazorg
Coördinatie  

kol. Wim Van Zele

Innovatiebeleid - 
Brandweer 2030:

Future Academy
Coördinatie  

kol. Koen Bollen,  
maj. Bert Brugghemans

Internationale 
samenwerking

Coördinatie  
kol. Bert Swijsen
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nicatie zullen de kerncijfers voor 2020 bekendge-
maakt worden in februari 2021. Netwerk Databeheer 
wil in een latere fase alle cijfers publiceren in een 
eindrapport over verschillende jaren.
Netwerk Databeheer werkt aan een overzicht van 
alle datavragen van alle netwerken. Om zoveel mo-
gelijk van deze datavragen te beantwoorden, zal de 
vragenlijst op het ritme van de verschillende zones 
uitgebreid worden.

STATISTIEKEN IN SAMENWERKING MET FOD 
BINNENLANDSE ZAKEN

Netwerk Brandweer maakte afspraken met de FOD 
Binnenlandse Zaken om beter samen te werken aan 
de opmaak van brandweerstatistieken.

TOEGANG TOT DE FEDERALE DATABANKEN

De federale overheid beschikt over verschillende 
databanken die nuttig zijn voor de zones. In overleg 
met de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) on-
derzoekt het Netwerk Databeheer hoe de zones op 
korte termijn toegang kunnen krijgen tot deze data.

UNIFORME INTERVENTIE VERSLAGEN

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken werkt Net-
werk Brandweer aan een aanpassing van de inter-
ventieverslagen. Naast een actualisering streven we 
vooral naar een vereenvoudiging van het verslag. 
Als het eenvoudiger in te vullen is, zullen ook betere 
data beschikbaar zijn.

Future Academy

Door Covid-19 heeft de werking van de Future Aca-
demy het voorbije jaar stilgelegen. De werking wordt 
in 2021 opnieuw opgestart.

Netwerk Pro-Actie

BRANDWEER INTERVENTIE PLAN VOOR 
VLAANDEREN

Verschillende zones hebben al deelaspecten voor 
een Brandweer Interventie Plan (BIP) uitgewerkt. 
Netwerk Pro-Actie tracht deze deelaspecten samen 
te voegen tot een BIP waar alle Vlaamse zones ach-
ter staan.

RISICOANALYSEMETHODIEK VOOR 
SEVESO- EN TRANSPORTRISICO’S

Met financiële middelen van het Seveso-fonds werk-
te Netwerk Pro-Actie aan een risicoanalysemetho-
diek die toegespitst is op de Seveso- en transportri-
sico’s. Een meer uniforme kijk op deze risico’s moet 
samenwerking tussen de zones vergemakkelijken.

Foto: Hulpverleningszone Taxandria
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Netwerk Brandveilig SamenLeven

PREVENTIECAMPAGNE  
‘DOE DE DEUR DICHT’

Samen met Netwerk Communicatie bouwden we 
verder op de campagne rond rookmelders. Naast 
het belang van rookmelders focussen we nu op het 
sluiten van de binnendeuren.

De brandweer hamert met deze campagne op het 
belang van gesloten binnendeuren (niet op slot) én 
voldoende rookmelders in alle leefruimtes in huis. 
Die combinatie geeft de bewoners de grootste kans 
om brand tijdig te detecteren en de woning zo snel 
mogelijk te verlaten.

Brandveilig 
Samenleven

Netwerk Brandveilig 
Samenleven
Coördinatie  

maj. Dirk Decoster

Technische 
Brandpreventie

Netwerk Technische 
Brandpreventie

Coördinatie  
maj. Christian Gryspeert

PREVENTIE
Coördinatie  

kol. Jan Jorissen

Brandevaluatie
Netwerk  

Brandevaluatie

Coördinatie  
kol. Jan Jorissen

DOE DE DEUR DICHT

EN RED 
LEVENS

BIJ BRAND

Meer info: doededeurdicht.be

een campagne van:
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Het unieke aan deze campagne is dat VVSG, Osca-
re, de Stichting Brandwonden, de FOD Binnenland-
se Zaken, Wonen Vlaanderen en de BrandweerVer-
eniging Vlaanderen voor de eerste keer samen een 
preventiecampagne ondersteunen.

EÉN VISIE ROND CO-MELDERS

Alle 20 Vlaamse hulpverleningszones hebben zich 
achter één visie rond het gebruik van CO-melders 
geschaard. Voorheen lag de focus op onderhoud en 
ventileren. Voor een correct gebruik van de CO-mel-
der is hier nu een luik ‘alarmeren’ aan toegevoegd.

STATISTIEKEN DODELIJKE SLACHTOFFERS 
BIJ BRAND

In 2020 hebben we hard gewerkt om een vragen-
lijst op te stellen om deze gegevens structureel en 
uniform te verzamelen. Netwerk Brandveilig Samen-

Leven baseerde zich hierbij op de ervaring van de 
Nederlandse collega’s en de collega’s van Netwerk 
Brandevaluatie. We komen hiermee tegemoet aan 
de verplichting voor alle zones om gegevens bij te 
houden over de dodelijke slachtoffers bij de bran-
den die ze bestrijden.

Vanaf 1 januari 2021 worden de dodelijke slachtof-
fers bij woningbranden voor heel Vlaanderen op 
een uniforme manier geregistreerd. Elke zone zal 
van het netwerk Brandveilig SamenLeven een vra-
genlijst ontvangen om zicht te krijgen op de oorza-
ken van de brand.

OPLEIDING BRANDPREVENTIEADVISEURS

In samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken 
werkt het Netwerk Brandveilig SamenLeven aan een 
vernieuwde invulling van de syllabus Brandpreven-
tieadviseur (BPA) en de voortgezette opleiding.

Foto: Hulpverleningszone Kempen
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BRANDVEILIGHEID JEUGDLOKALEN EN 
-KAMPEN

Samen met de Ambrassade werkt Netwerk Brand-
veilig SamenLeven aan opleidingspakketten voor 
brandveilige jeugdlokalen en kampen. De bedoe-
ling is dat alle hulpverleningszones deze pakketten 
kunnen gebruiken.

EXITSTRATEGIE BPA

In het kader van de opmaak van een exitstrategie 
voor Covid-19 heeft het Netwerk Brandveilig Sa-
menLeven ervaringen uitgewisseld en afspraken 
gemaakt voor het aanpassen van de BPA-dienstver-
lening van de zones.

GEDRAGSVERANDERING

Om de efficiëntie van onze sensibiliseringscampag-
nes te verhogen, wil het netwerk Brandveilig Samen-
Leven kennis vergaren rond gedragspsychologie. 
Geïnspireerd door de ervaringen van Brandweer 
Nederland werkt het netwerk aan een actieplan.

REUZENHUIS GEZINSBOND

De Gezinsbond heeft haar concept rond het Reuzen-
huis geactualiseerd. Netwerk Brandveilig SamenLe-
ven heeft meegewerkt aan het luik rond brandvei-
ligheid.

Een ongeval zit immers in een klein hoekje, of op 
een trap met heel hoge treden, in een kookpan, op 
de bodem van een diep bad ... De meeste woningen 
zijn niet gemaakt op kindermaat. In het Reuzenhuis 
krijg je de kans om je huis te bekijken door de ogen 
van een kind. Alles is drie keer groter dan in ‘t echt. 
Door risicovolle situaties te simuleren, word je be-
wust van de gevaren in en rond de woning en hoe je 
die kan voorkomen.

Sinds de laatste doortocht in 2012 is er alweer een 
nieuwe generatie ouders opgestaan. En dus is het 
tijd voor een nieuw Reuzenhuis dat aansluit bij de 
multimediale leefwereld van vandaag. Naast de be-
leving in het fysieke huis, zal je ook virtueel het huis 
kunnen betreden en extra lagen ontdekken.

Foto: Reuzenhuis Gezinsbond

Foto: Reuzenhuis Gezinsbond



ACTIVITEITENVERSLAG 2020

15

Foto 1, 4, 6, 13: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant / Foto 2, 11, 12: Hulpverleningszone Zuid-West Limburg / Foto 3, 9: Brandweerzone Vlaams-Brabant West / Foto 5: Hulp-
verleningszone Waasland / Foto 7: Hulpverleningszone Taxandria / Foto 8: Hulpverleningszone niet gekend / Foto 10: Hulpverleningszone Zone 1 - Ann Uytenhove (archieffoto)
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Netwerk Preventie 
(Technische brandpreventie)

OVERGANGSMAATREGELEN VOOR 
BRANDVEILIGHEIDSADVIEZEN

Door de pandemie konden heel wat controles voor 
brandveiligheidsadviezen niet doorgaan. Verschil-
lende inrichtingen hebben echter een controle-at-
test nodig voor hun uitbating. Netwerk Preventie 
zocht samen met de bevoegde overheden naar op-
lossingen.

VERVOLGSTUDIE BRANDVEILIGHEID 
RUSTHUIZEN

Netwerk Preventie neemt deel aan een vervolgstu-
die die moet leiden tot een beoordelingskader voor 
nieuwe technologieën in de zorgsector.

BLUSWATERVOORZIENINGEN

De watermaatschappijen geven aan dat zij de de-
bieten van hun leidingen willen verkleinen. Dit heeft 
een impact op de bluswatervoorzieningen. Netwerk 
Preventie tracht hierop een antwoord te formuleren.

BRANDVEILIGHEID ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN IN PARKINGS

Elektrisch rijden is aan een opmars bezig. Netwerk 
Preventie werkt aan een gezamenlijk standpunt over 
de brandveiligheidseisen die de hulpverleningszo-
nes moeten stellen aan (de laadpunten voor) elektri-
sche voertuigen in parkings.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West
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Netwerk Brandevaluatie

Verschillende zones hebben binnen Netwerk Brand-
weer een proefproject opgestart om te leren uit 
branden. Enkele softwareleveranciers bieden sinds 
eind 2020 een oplossing om de verzamelde data te 
koppelen aan het reguliere interventieverslag.

Samen met het KCCE wordt gewerkt aan een cursus 
‘Brandanalyse’, om het brandonderzoek te integre-
ren in de brandweeropleidingen.

De hulpverleningszones die deelnemen aan het 
Netwerk Brandevaluatie kunnen, via een koppeling 
in het interventieverslag, een vragenlijst invullen 
voor een meer diepgaande analyse van de interven-
ties waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn. 
Hieruit kunnen we lessen trekken die relevant zijn 
voor de hele veiligheidsketen.

Foto: Brandweer Zone Centrum

Foto: Hulpverleningszone Fluvia - TSL vzw Hulpdiensten Fotografie
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Netwerk VTO 
(Vorming, Training & Opleiding)

DIGITAAL LEERPLATFORM NETWERK 
BRANDWEER TIJDENS CORONACRISIS

Om te verzekeren dat het personeel aan de oplei-
dingsvereisten bleef voldoen en om het kennisni-
veau op peil te houden, heeft Netwerk Brandweer 
een digitaal leerplatform opgezet voor alle brand-
weerkaders: een mix van presentaties, cursussen, 
gefilmde lessen, evaluatievragen  … De federale 
overheid erkende deze opleidingen. Op amper en-
kele weken tijd hebben duizenden brandweerlieden 
deze onlineopleidingen gevolgd.

Netwerk Brandweer startte dit digitaal platform op 
met beperkte financiële middelen. Wekelijks stelden 
lesgevers uit de brandweer gratis hun tijd en kennis 
ter beschikking om een webinar van een uur te ge-
ven en vragen van hun collega’s te beantwoorden. 
Na elke les volgde een verplichte registratie met 
controlevragen.

Eind 2020 kan het digitaal leerplatform van Netwerk 
Brandweer volgende indrukwekkende deelnemers-
cijfers voorleggen voor de negen live webinars:

Technische Hulpverlening 8271

Drie soorten branden 4551

Vrachtwagenongevallen 4700

Wespen 4072

BIN 3150

Brandanalyse: leren na brand 2909

Ondergrondse parkeergarages 3108

Gevaarlijke stoffen in de praktijk 2643

Oproep GS-IGS: Wat nu? 2227

Totaal aantal keer bekeken: 35631

Om een cursus te laten erkennen als opleiding, 
diende elke deelnemer een controlevragenlijst in 

Vorming, Training  
en Opleiding 
Netwerk VTO
Coördinatie  

kpt. Luc Faes

Logistiek 
Netwerk Logistiek

Coördinatie  
kol. Bert Swijsen

PREPARATIE
Coördinatie  

maj. Filiep Dekiere
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te vullen. Voor alle opleidingen stonden gemengde 
leervormen ter beschikking (presentaties, films, cur-
sussen). Volgende aantallen van Vlaamse deelne-
mers vulden een antwoordformulier in:

Brandbestrijding 10407

Technische hulpverlening 8412

Incidenten Gevaarlijke Stoffen 5816

Vakoverschrijdende competenties 3803

Totaal 28438

FIREFORUM CONGRES

Op initiatief van Netwerk Brandweer is er ook een 
overeenkomst afgesloten met Fireforum, waardoor 
alle brandweermensen de mogelijkheid kregen om 
webinars te volgen als erkende voortgezette oplei-
ding.

SAMENWERKING MET HET KCCE

KCCE steunde het voorstel van het digitale leerplat-
form van Netwerk Brandweer, valideerde de aange-
boden cursussen en stelde eigen materiaal ter be-
schikking om in een digitaal formaat te gieten.

Foto: Hulpverleningszone Zuid-Oost

EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

WEBINARS

Op 5 mei 2020 lanceerde Netwerk
Brandweer de eerste webinar. Daarna
werd elke dinsdag, tot en met 30 juni
2020, elke week een brandweerthema
door een expert toegelicht. Totaal: 9
webinars van 1u.

#> 35 631 views

BRANDBESTRIJDING

Om levens te redden in brandende
omstandigheden is kennis en kunde

nodig. De thema's  ' De Non-
negociables', Straalpijptechnieken',

'Waarom blust water?', Wind Driven
Fires', 'Ondergeventileerde branden'
en films over 'Drie soorten branden'

vormden de kern van dit thema.

#10 407 registraties

TECHNISCHE
HULPVERLENING

In dit lespakket werden de 'Procedure
ontzetting', 'Voertuigbranden' en
'Ongeval met vrachtwagen met een
LNG-tank' van nabij bekeken. 

#8412 registraties

INCIDENTEN GEVAARLIJKE
STOFFEN

De uitdaging van dit thema is dat er
zeer verschillende kennisniveau's

aanwezig zijn in de brandweer. Met de
onderwerpen'SOP IGS',

'Basisopstelling decoveld', 'Herkennen
van gevaargoed', 'Vaste stoffen',

'Vloeistoffen', 'Gassen' en
'Radioactiviteit' werd de kennis van
iedereen opgetrokken of opgefrist.

#35817registraties.

VAKOVERSCHRIJDENDE
COMPETENTIES

Dit zeer ruime thema behandelde o.a.
'Crisisbeheer' en 'Wespen'.

#3803 registraties

D I G I T A A L  L E E R P L A T F O R M

O n l i n e  l e r e n  &  w e b i n a r s

OOK EEN OPLEIDING VOLGEN? GA NAAR
WWW.NETWERKBRANDWEER.BE

AAN ALLE
EXPERTEN!

Bedankt!

Voor hun enthousiaste en leerrijke bijdrage!
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SAMENWERKING MET REZONWAL

De koepelvereniging van Waalse hulpverleningszo-
nes, ReZonWal (Réseau des Zones de secours de 
Wallonie), maakte eveneens gebruik van de oplei-
dingen op het digitaal leerplatform.

REORGANISATIE VAN DE HOGERE 
BREVETOPLEIDINGEN

Het kwam meermaals voor bij aanwerving van per-
soneel dat de zone in de problemen kwam om de 
nodige brevetopleidingen geregeld te krijgen. 

In samenspraak met Netwerk HRM, KCCE en de 
scholen werd een oplossingsgerichte aanpak voor-
zien, in die zin dat het aanbod van hogere brevet- 
opleidingen (OFF2, PREV3…) op vaste tijdstippen in 
het kalenderjaar zal starten en dat de organiserende 
school zal aangeduid worden op basis van afkomst 
deelnemers en de pedagogische benodigdheden. 

Netwerk VTO verzamelt de gegevens van aanvra-
gen en zal deze tijdig bezorgen aan KCCE.

UITBOUW VAN EEN FEDERALE DATABASE 
OPLEIDINGEN

Deze werkgroep is in 2020 opgestart met het KCCE. 
Naast leden van het Netwerk VTO nemen ook verte-
genwoordigers van de scholen en onze Waalse en 
Brusselse collega’s deel. Met de oprichting van een 
federale database voor de opleidingen willen we in 
eerste instantie zorgen voor een up to date over-
zicht van de opleidingen die een medewerker ge-
volgd heeft over de zones en scholen heen. In twee-
de instantie willen we vlotte datastromen mogelijk 
maken tussen KCCE, brandweerschool en zone om 
zo een efficiëntere afhandeling van subsidies, in-
schrijvingen en registratie mogelijk te maken. KCCE 
heeft voor de financiering van het project gezorgd in 
2020. In 2021 wordt dit project uitgerold.

ADVIEZEN AAN FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Netwerk VTO heeft meerdere adviezen opgemaakt 
over de impact van de coronacrisis op de brand-
weeropleidingen. Die zijn overgenomen door FOD 
Binnenlandse Zaken. Die adviezen hebben onder 
andere bijgedragen tot garanties rond het behalen 
en behouden van brevetten.

SAMENWERKING MET BRANDWEER 
BRUSSEL (DBDMH)

Voor de uitbouw van het digitaal leerplatform van 
Netwerk Brandweer leverde de brandweer van 
Brussel een niet te onderschatten meerwaarde. 
Door een aantal opleidingen zelf te vertalen of door 
een Franstalige officier te laten inspreken, konden 
ook de Franstalige Brusselse brandweercollega’s en 
de Waalse hulpverleningszones digitale opleidingen 
volgen.

Foto: Brandweerzone Oost (Oost-Vlaanderen)
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SAMENWERKING VAN HET NETWERK VTO, 
DE SCHOLEN EN HET KCCE UITBOUWEN

Begin 2020 nam het Netwerk VTO het initiatief om 
een overleggroep op te starten tussen de hulpverle-
ningszones, de scholen en het KCCE. Na een posi-
tieve lancering is de overleggroep helaas ingehaald 
door het coronavirus. Zodra de gezondheidstoe-
stand het in 2021 toelaat, neemt het Netwerk VTO 
het voortouw om dit overleg opnieuw op te starten.

VISIENOTA BRANDWEEROPLEIDINGEN

In oktober 2019 organiseerden we een denktank 
voor de VTO-coördinatoren uit de 20 Vlaamse hulp-
verleningszones, het KCCE en Brandweer Brussel. 
Het investeren in opleiding en ontwikkeling van 
competenties staat centraal in de missie van Net-
werk Brandweer en is een van de topprioriteiten 
voor de toekomst.

De zoektocht naar synergiën en een dialoog op ba-
sis van de realiteit en de behoeften op het terrein 
zijn volgens het Netwerk VTO essentiële hefbomen 
voor een nog sterkere brandweeropleiding.

Netwerk Logistiek

AANPAK ACUTE LOGISTIEKE PROBLEMEN 
TIJDENS CORONACRISIS

De hulpverleningszones hebben naast hun regulie-
re opdrachten ook de leveringen van mondmaskers 
aan de ziekenhuizen en de woonzorgcentra onder-
steund aan het begin van de coronacrisis. Zo kon de 
eerste en meest acute nood aan beschermingsma-
terialen voor de zorg (ziekenhuizen en woonzorg-
centra) op zeer korte termijn verholpen worden zo-
dra de mondmaskers uit het buitenland toekwamen. 
De zones organiseerden deze operatie tijdens de 
eerste lockdown in een drietal leveringsfases vol-
gens de landingstijdstippen van de vluchten uit het 
buitenland.

De ploegen van de Civiele Bescherming stonden 
in voor het vervoer van de maskers van de luchtha-
ven van Luik naar het verdeelpunt van Defensie in 
Peutie. Defensie en de brandweer stonden klaar in 
Peutie.
Elke dag kwamen tussen 78 en 136 brandweermen-
sen uit alle zones van België de maskers ophalen, 
om ze naar hun eigen regio te brengen. De hulpver-
leningszones vervulden een coördinerende en uit-
voerende rol: de delegaties van elke zone stonden 

Foto: Brandweer Westhoek
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Foto’s: BrandweerVereniging Vlaanderen
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dag en nacht klaar om de pakketten op te halen en 
te verdelen. Ook de Waalse hulpverleningszones en 
de Brusselse brandweer hielpen de zorgsector in 
hun regio uit de nood.

In totaal verdeelde de brandweer 11.347.000 mas-
kers. De zones leverden bij meer dan 900 adressen 
aan de deur. Sommige zones schakelden daarvoor 
meer dan 100 brandweermensen in. Na deze eerste 
drie leveringsgolven namen partners zoals de Civie-
le Bescherming, Defensie, het Rode Kruis  … deze 
taken over.

SAMENWERKING VAN INDIVIDUELE ZONES 
VOOR GROEPSAANKOPEN

De hulpverleningszones delen onderling welke aan-
kopen ze de komende jaren voorzien. Door aanko-
pen te groeperen, bedingen ze bij de leveranciers 
betere voorwaarden voor de aankoop of het onder-
houd van materieel.

OPSTELLEN LASTENBOEKEN

Expertgroepen van vier of vijf logistiek verantwoorde-
lijken bepalen de criteria van nieuwe lastenboeken.

OPERATIE BACKDRAFT 
VERHUIS BRANDWEERMUSEUM  
VAN AALST NAAR RAVELS

De verhuis van het brandweermuseum van Aalst 
naar de nieuwe locatie in Ravels was dé logistie-
ke uitdaging van het najaar. Bijna 200 historische 
brandweervoertuigen, in alle maten en modellen, 
moesten in colonnes een traject van een kleine 120 
kilometer afleggen. BrandweerVereniging Vlaan-
deren (BVV) en Netwerk Brandweer sloegen de 
handen in elkaar en coördineerden meer dan 100 
takelwagens, die vrijblijvend present tekenden om 
op verschillende weekenddagen ritten uit te voeren.

Het resultaat was een opmerkelijke stoet van takel-
wagens, geladen met brandweer oldtimers, die zich 
een weg baande langs de Brusselse en Antwerpse 
Ring. Het werd een evenement op zich. Langsheen 
het hele parcours stonden mensen aan de kant 
van de weg en op bruggen de bonte stoet toe te 
wuiven. De gebeurtenis lokte uiteraard enorm veel 
media-aandacht: kranten, regionale en vrijwel alle 
nationale journaals wijdden een item aan de ver-
huisoperatie.

Foto: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
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Netwerk Operaties

INVOER “REDDINGSSTROKEN”

Om de veiligheid van de hulpdiensten te garande-
ren tijdens files op de autosnelwegen en om de aan-
rijtijden zo kort mogelijk te houden, zijn dit jaar de 
‘reddingsstroken’ ingevoerd in België.
Netwerk Brandweer pleitte voor die stroken op een 
hoorzitting van de bevoegde Kamercommissie. Ook 
achter de schermen verrichtten we samen andere 
betrokken partijen heel wat werk om de reddings-
stroken te realiseren.
Het Netwerk Communicatie zorgde voor de commu-
nicatie rond de invoering van de reddingsstroken.

AANPASSING VAN DE INTERVENTIETYPE-
LIJST VAN DE NOODCENTRALES 112

Netwerk Operaties heeft een advies gegeven bij 
de uitwerking van de interventietypelijst. Zij hebben 
hierin gewerkt met prio-codes om verduidelijking te 
krijgen in de dringendheid van een interventie als 
ook de manier van aanrijden (prioritair of niet). 

Daarnaast heeft Netwerk Operaties een aanzet ge-
maakt naar welke uitruktrein er minimaal achter een 
bepaald interventietype hoort te zitten. 

Uiteraard blijft het de zones vrij om zonegebonden 
keuzes te maken in de uitruktreinen naargelang hun 
risicoanalyses.

Operaties
Netwerk Operaties

Coördinatie  
kol. Koen Bollen

Welzijn op het Werk
Netwerk Welzijn  

op het Werk 

Coördinatie  
kol. Marc Vande Velde

Dringende 
Geneeskundige 
Hulpverlening

Netwerk DGH
Coördinatie  

kol. Robert Van Praet, 
kpt. Katrien De Maeyer, 

kol. Koen Bollen,  
maj. Filiep Dekiere

REPRESSIE
Coördinatie  

kol. Koen Bollen

Foto: Brandweer Zone Antwerpen
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UNIFORME CARTOGRAFIE VOOR DE 
HULPDIENSTEN

Wat begon als een project om een volledig nieuw 
platform voor cartografie te ontwikkelen voor de ver-
schillende hulpdiensten is geëvolueerd naar een an-
dere fase. Verschillende hulpverleningszones heb-
ben de voorbije periode belangrijke investeringen 
gedaan in een zonaal systeem. Na analyse van hun 
noden, vragen en mogelijkheden is beslist om de 
technologische innovatie te richten op een ‘commu-
nicatiesysteem’ dat de verschillende systemen met 
elkaar laat praten. Resultaat: een efficiënter gebruik 
van de financiële middelen van zowel de hulpver-
leningszones, het Nationaal Geografisch Instituut 
(NGI) en het Departement Economie, Wetenschap & 
Innovatie (EWI) van de Vlaamse Overheid.

PROJECT ‘DE WATERTREIN’

De netwerken Preventie, Pro-actie en Operaties 
bundelden de krachten om een klassering van wa-
terbronnen en bijhorende gevaren uniform te ma-
ken. Dit project maakt de brandweernoden zichtbaar 
doorheen de verschillende fases van een project 
(bv. verkaveling, bouw, exploitatie), om zo een toe-
komstige calamiteit beter te kunnen beheren.

EVALUATIE VAN DE OEFENING 
NATUURBRANDEN

Na een grootschalige oefening met verschillende 
hulpverleningszones werd de ‘Procedure Natuur-
branden’ geëvalueerd. Deze informatie werd ver-
werkt door het KCCE om de procedure te finaliseren 
en in 2021 te bekrachtigen.

SAMENWERKING MET DE VLAAMSE MILIEU 
MAATSCHAPPIJ (VMM) VOOR LUCHT- EN 
WATERVERONTREINIGING

Bij incidenten met waterverontreiniging kunnen heel 
veel partijen betrokken zijn: de watermaatschappij-
en, de beheerders van rivieren, de havenautoritei-
ten. Het gespecialiseerd materieel dat nodig is om 
de verontreiniging aan te pakken, is dan weer in 
het bezit is van de Civiele Bescherming, milieudien-
sten …

Om gecoördineerd en vooral snel op te treden om 
de (milieu)schade te beperken, is overleg noodza-
kelijk. Netwerk Operaties heeft afgevaardigden van 
de brandweer naar de werkgroep gestuurd die op-
gestart werd door de Vlaamse Milieu Maatschappij 
(VMM).

Foto: Hulpverleningszone Meetjesland
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Netwerk Welzijn op het Werk

De interne preventieadviseurs van de hulpverle-
ningszones stonden vanaf het begin van de pande-
mie in de vuurlinie voor het brandweerpersoneel. 
De leden van het Netwerk Welzijn op het Werk dre-
ven het tempo van hun overlegmomenten sterk op 
om zeer snel alle beschikbare (wetenschappelijke) 
informatie en praktische oplossingen voor de werk-
vloer uit te wisselen. Ze toonden daarmee hun enor-
me gedrevenheid om het personeel maximaal te 
beschermen.

HANDLEIDING VOOR COVID-19

Op het einde van de eerste golf werd van elke sec-
tor en van elke organisatie een exitstrategie ver-
wacht. Een strategie die het effect van het gradueel 
afbouwen van de zeer strikte maatregelen op de 
besmettingen binnen een post, zone of organisatie 
in kaart bracht. Het Netwerk Welzijn op het Werk 
leverde eind juni een compleet handboek op met 
richtlijnen en adviezen voor de hulpverleningszo-
nes. Tijdens de ontwerpfase gaven de vakorgani-
saties input over verschillende onderwerpen. Deze 
input werd verwerkt in de eerste versie die eind juni 
het daglicht zag. Dit naslagwerk werd een referen-
tiepunt voor alle hulpverleningszones. Eind 2020 
kreeg deze eerste editie een update. De aanvullin-
gen in de tweede editie volgen de resultaten van de 
wetenschappelijke onderzoeken die in deze perio-
de plaatsvonden. In februari 2021 zal deze tweede 
editie ter beschikking van alle hulpverleningszones 
staan.

LAST MINUTE RISICOANALYSE  
VOOR VTO-INSTRUCTEURS

Het Netwerk Welzijn op het Werk stelde samen met 
het Netwerk VTO een LMRA-fiche (Last Minute Risk 
Analyse) op voor instructeurs. Dit handige instru-
ment dient als checklist voor elke start van een op-
leiding.

STATISTIEKEN

Netwerk Welzijn op het Werk verzamelt statistische 
gegevens over arbeidsongevallen en gevallen van 
agressie tegenover brandweermensen. Het is voor-
barig om nu al algemene conclusies te trekken, aan-
gezien nog niet alle brandweerzones op dezelfde 
manier gegevens verzamelen en doorgeven. Het 
Netwerk Welzijn zet zich verder in om deze data te 
standaardiseren.

Van interessante arbeidsongevallen, die vaker 
kunnen voorkomen, maakte Netwerk Welzijn een  
‘Safety Flash’ die het verspreidde binnen de brand-
weerzones. Arbeidsongevallen zoals ‘val van een 
stairmaster’, ‘correct gebruik van handschoenen’ en 
‘val van een voertuig’ werden gevalideerd.

NETWERK BRANDWEER
Handleiding 
COVID-19 pandemie
Begeleidend document ten behoeve 
van de hulpverleningszones

Het begeleidend document ten behoeve van de hulpverleningszones werd opgesteld door 
wekelijks intensief digitaal overleg met de werkgroep Welzijn op het Werk (WOW). Deze werkgroep 
WOW,  is samengesteld uit de interne preventieadviseurs van alle Vlaamse hulpverleningszones, 
de interne preventieadviseur van de Civiele Bescherming en brandweerschool Campus Vesta.

Aan de verschillende vakorganisaties, externe preventiediensten en tal van netwerkgroepen 
binnen Netwerk Brandweer, werd gevraagd om input te geven op het document. We willen dan 
ook iedereen bedanken voor de geleverde input en het mee kritisch denken over de verschillende 
onderwerpen.

In deze uitzonderlijke periode begrepen wij, de interne preventieadviseurs, weer waarom 
we destijds gekozen hadden om preventieadviseur te willen zijn van een hulpverleningszone: 
Teamwerk, gedrevenheid, doorzettingsvermogen, om een doel te bereiken, binnen een beperkte 
tijd, dit was ook binnen werkgroep Welzijn op het Werk, duidelijk merkbaar. 

Collega’s, bedankt de samenwerking, wees voorzichtig en hou jezelf en je naasten gezond!

Eddy Van Havere
Voorzitter, Netwerk Welzijn op het Werk, Netwerk Brandweer
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WERKGROEP AGRESSIE

De Werkgroep Agressie volgt de agressie tegen 
hulpverleners op. In 2020 bereidde de werkgroep 
samen met VIAS een bevraging voor die bij alle 
ambulanciers en brandweerpersoneel peilt naar 
agressie veroorzaakt door derden. Die bevraging 
zal in 2021 breed worden verspreid. De Werkgroep 
Agressie trof ook voorbereidingen voor een eendui-
dig registratieformulier inzake agressie veroorzaakt 
door derden. Dat is noodzakelijk om de omvang van 
het probleem in kaart te brengen en kort op de bal 
te kunnen spelen.

WERKGROEP CONDITIEBELEID

De werkgroep Conditiebeleid werd midden 2019 
opgestart onder de vleugels van Netwerk Welzijn op 
het Werk. Eind 2020 verspreidde deze werkgroep 
een ontwerphandleiding aan andere betrokken net-
werken (VTO, FIN, HR…). De handleiding geeft de 
brandweerzones aanbevelingen om de fysieke con-
ditie bij hun mensen aan te scherpen en hen goed 
voor te bereiden op een fysieke test. De Werkgroep 
Conditiebeleid zal deze handleiding in 2021 verder 
afwerken en aan alle zones overmaken.

Foto: Hulpverleningszone Waasland

Na 37 jaar dienst bij de brandweer nam 
zonecommandant kolonel Marc Vande Velde op 
31 december 2020 afscheid van de brandweer. 
Kolonel Vande Velde coördineerde het Netwerk 
Welzijn op het Werk met hart en ziel.  
De zorg voor de gezondheid en de veiligheid van 
het personeel lag hem zeer nauw aan het hart. 
Vanaf 2021 neemt zijn opvolger, zonecommandant 
kolonel Thierry Van Goethem, de fakkel over.
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WORLD EMPATHY FOR MEDICS (WEM) 
TIJDENS CORONACRISIS

World Empathy for Medics staat voor het mentaal on-
dersteunen van zorgverleners bij wie de zorg voor 
hun medemensen even hun mentale draagkracht 
te boven gaat. Netwerk Brandweer zorgde voor 
een vormingscursus voor 41 personeelsleden uit de 
hulpverleningszones. Na deze opleiding konden zij 
zich inschrijven op www.wem.icu en zich vrijwillig 
beschikbaar stellen als luisterend oor voor andere 
zorgverleners.

VOORBEREIDING 
AANBESTEDINGSDOSSIERS

Netwerk Welzijn op het Werk vaardigde telkens 
minstens één preventieadviseur af naar de FOD 
Binnenlandse Zaken ter voorbereiding van aanbe-
stedingsdossiers. Ze hielpen bestekken aanmaken 
voor onder andere beschermpakken en telescoop-
stokken om de Aziatische hoornaar te bestrijden, 
interventiekledij, thermische camera’s, tankwa-
gens, multifunctionele autopompen 4x2 en 4x4, en 
haakarmvoertuigen met en zonder kraan.

CAMPAGNE RISICO’S BRANDWEER

Op vraag van de communicatiedienst van de FOD 
Binnenlandse Zaken en in nauwe samenwerking 
met Netwerk Communicatie troffen we de nodige 
voorbereidingen om per kwartaal de brandweerpos-
ten bewust te maken van drie risico’s bij brandweer: 
hygiëne, agressie en conditie. Mede door Covid-19 
werden de opnames voor deze actiecampagnes uit-
gesteld.

Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening (DGH)

COVID-19 EN AMBULANCIERS

De ambulanciers stonden dit jaar mee in het oog van 
de Covid-19-storm. Naast hun reguliere opdracht 
waren de (vermoedelijke) Covid-19-transporten on-
derdeel van de dagelijkse interventies. Omwille van 
de privacy van de patiënten is het niet mogelijk om 
het exacte aantal Covid-19-patiënten dat ze vervoer-
den te kennen. Het is wel zeker dat naast de fysieke 
belasting van de ritten ook de mentale impact op de 
ambulanciers bijzonder zwaar was.

Kolonel Robert Van Praet, zonecommandant 
van Brandweer Westhoek, ging eind maart 
2020 op welverdiend pensioen. 
Kolonel Van Praet zette zich binnen Netwerk 
Brandweer in voor het Netwerk DGH, waarin 
hij de belangen van de ambulancewerking 
in de hulpverleningszones verdedigde in 
verschillende nationale organen. 
Kapitein Katrien De Maeyer, zonecomman-
dant van Brandweerzone Rand, nam de  
fakkel van hem over.188 372

ziekenwagen
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Foto’s: Hulpverleningszone Noord-Limburg
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Netwerk Bedrijfsvoering

TRAJECT NAAR UITMUNTENDHEID

Het ‘Traject naar Uitmuntendheid’ wil met een door-
lichting elke zone een beter zicht geven op de sterk-
tes en zwaktes van de zonale bedrijfsorganisatie. 
Elke zone leert hoe ze aan zelfevaluatie kan doen. 
Netwerk Bedrijfsvoering kan deze gegevens gebrui-
ken om haar doelstellingen voor de komende jaren 
vast te leggen.

Het Traject, dat normaal een jaar in beslag zou ne-
men, werd aangevat begin 2020. Covid-19 zorgde 
onderweg voor oponthoud. Hopelijk kan het traject 
in 2021 afgerond worden.

TOEGANG TOT FEDERALE DATABANKEN 
VOOR VLOTTERE FACTURATIE  
(ZIE OOK NW DATABEHEER)

Om een vlotte facturatie te verzekeren, vraagt Net-
werk Bedrijfsvoering voor alle zones een vlotte toe-
gang tot het Rijksregister, het kadaster en DIV. Net-
werk Bedrijfsvoering is, onder leiding van Netwerk 
Databeheer, in gesprek met de FOD Beleid en On-
dersteuning (BOSA) om een vlotte en uniforme toe-
gang te garanderen tot al deze federale databanken.

Personeelsbeheer
Netwerk HRM
Coördinatie  

maj. Frank Maertens

Wetgeving
Netwerk Bedrijfsvoering

Coördinatie  
kol. Philippe Maudens

Organisatie- 
ontwikkeling

Netwerk  
Bedrijfsvoering

Coördinatie  
maj. Dominic Knapen

Financieel beheer
Netwerk Financiën

Coördinatie  
kol. Wim Van Biesen

ICT - Opscom 
Netwerk ICT
Coördinatie  

maj. Peter De Vijlder

BEDRIJFSVOERING
Coördinatie  

maj. Frank Maertens

Foto: Brandweerzone Vlaamse Ardennen
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ZONALE ARCHIVERING

Ook de hulpverleningszones vallen onder de ver-
plichtingen van de Federale Archiefwet. Samen met 
het Rijksarchief werkte Netwerk Bedrijfsvoering aan 
een overzichtsnota van alle wettelijke verplichtingen 
inzake archivering. Het Algemeen Rijksarchief voor-
ziet nog een opleiding in 2021 zodat alle hulpverle-
ningszones nadien met die nota aan de slag kunnen.

VISITATIE

Visitatie is een beproefd concept om aan zelfevalu-
atie te doen. De Nederlandse brandweer past deze 
techniek toe en heeft er dus al heel wat ervaring 
mee opgebouwd. Samen met de zonecommandan-
ten legden we de nodige contacten om ervaringen 
uit te wisselen met de Nederlandse collega’s.

TUCHT EN DELEGATIEBEVOEGDHEDEN

Netwerk Bedrijfsvoering heeft voor een aantal net-
werkoverschrijdende thema’s - zoals de tuchtrege-
ling en delegatiebevoegdheden - advies gegeven 
aan de FOD Binnenlandse Zaken.

EVALUATIE ZONECOMMANDANTEN VOOR 
VERLENGING MANDAAT

Binnen Netwerk Bedrijfsvoering worden de lopen-
de evaluatieprocedures voor de verlenging van het 
mandaat van de zonecommandanten opgevolgd. De 
bedoeling is om de procedures in 2021 te evalueren, 
met het oog op aanbevelingen voor de toekomst.

PROJECTGROEP INFORMATIEVEILIGHEID 
(PIV)

De Projectgroep Informatieveiligheid heeft een 
checklist uitgewerkt waarmee de zones kunnen na-
gaan hoe ver ze al staan in het garanderen van hun 
informatieveiligheid.

In samenwerking met Netwerk ICT bekijkt de pro-
jectgroep hoe zij de cyberveiligheid van elke zone 
kan testen en het zonepersoneel hierover kan sen-
sibiliseren.

De resultaten kunnen de verschillende zones hel-
pen om hun ‘GDPR-compliance’ te verbeteren.

Foto: Brandweer Zone Rand - Seth Sas
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Netwerk Personeelsbeheer (HRM)

KENNISNAME VAN STRAFRECHTELIJKE 
VEROORDELINGEN

In het kader van tucht is het belangrijk dat de zo-
nes als werkgevers op de hoogte zijn van lopende 
strafrechtelijke procedures tegen personeelsleden. 
In samenwerking met de FOD Binnenlandse Za-
ken wil Netwerk HRM met de procureurs-generaal 
afspreken hoe deze informatie-uitwisseling snel en 
efficiënt kan gebeuren.

SPECIALISATIETOELAGE

De vorige minister van Binnenlandse Zaken heeft 
beslist om de diplomatoelage te vervangen door 
een specialisatietoelage. Netwerk HRM heeft een 
standpunt uitgewerkt rond deze aanpassing en is nu 
in onderhandeling met de FOD Binnenlandse Zaken 
en de vakorganisaties.

TUCHTREGELING

In 2019 heeft Netwerk HRM een voorstel uitgewerkt 
voor een nieuwe tuchtregeling. In 2020 worden de 
onderhandelingen over die regeling met de FOD 
Binnenlandse Zaken verdergezet.

ARREST MATZAK

Samen met de FOD Binnenlandse Zaken zoeken 
we, in het kader van het arrest Matzak, naar een op-
lossing voor de thuiswachten van de vrijwilligers.

IMPACT COVID-19 EN REGELING 
BEROEPSZIEKTEN

Covid-19 confronteert de hulpverleningszones met 
heel wat nieuwe vragen over de regeling rond be-
roepsziekten. Dankzij de bemiddeling van Netwerk 
Brandweer is die regeling nu ook toepasbaar op 
de vrijwillige leden van het operationeel personeel 
van de hulpverleningszones. Dat is logisch, gezien 
de toegenomen risico’s waaraan zij in deze gezond-
heidscrisis blootgesteld worden.

MODERNISERING BRANDWEERSTATUUT

De aanpassing van het brandweerstatuut is een per-
manent aandachtspunt voor Netwerk HRM. Reactief 
en proactief heeft het netwerk hierover verschillen-
de standpunten uitgewerkt:

• Specialisatietoelage (zie boven)
• Tuchtregeling (zie boven)
• Delegatiebevoegdheden
• Regels rond vrijwilligers met RVA-uitkering
• Invulling opt-out
• Verplaatsing tussen kazerne en opleidingsplaats
• …

Foto: Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
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Netwerk Financiën (FIN)

OVERZICHT BTW-RULINGS

Het Netwerk FIN heeft een overzicht gemaakt van 
de diverse btw-rulings die verschillende hulpverle-
ningszones hebben afgesloten. Dit moet de zones 
inspireren om nog betere rulings af te dwingen in 
de toekomst.

OVERZICHT RETRIBUTIEREGLEMENTEN

Het netwerk FIN heeft de zonale retributieregle-
menten in kaart gebracht. Dit moet de zones in staat 
stellen om hun retributiereglementen met elkaar te 
vergelijken.

FINANCIËLE PROJECTIES 2019-2025

Op basis van de zonale meerjarenbegrotingen heeft 
netwerk FIN een aantal projecties gemaakt van de 
toekomstige financiële uitdagingen die op de zones 
afkomen.

Foto: Hulpverleningszone Midwest (archieffoto)
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Netwerk ICT

NATIONAAL E-LOKET 1722

De bedoeling van dit e-loket is om de meldingen die 
bij 1722 binnenkomen rechtstreeks naar de zonale 
dispatching te versturen. Zo verdwijnt op drukke 
momenten een deel van de overlast bij de zones 
(die zelf de oproepen aannemen).
Het e-loket is klaar en is reeds getest. Er zijn nog 
wat problemen met het uitsturen van de XML’s, de 
gegunde externe partij werkt aan een oplossing.

INVENTARISATIE SOFTWARE TOOLS

Deze inventaris is inmiddels ingevuld door 80 pro-
cent van de zones en geeft dus al een mooi over-
zicht van alle softwarepakketten die de Vlaamse 
zones gebruiken.
De inventarisatie brengt ook alle lopende aanbeste-
dingen voor ICT bij de verschillende zones in kaart. 
Zo kunnen de zones zien welke aanbestedingen er 
al bij andere zones in de pijplijn zitten en kunnen ze 
dubbel werk vermijden. Synergiën kunnen tot meer 
kostenefficiëntie leiden.

BRANDWEER DATABUS

Dit project moet de hulpverleningszones ‘vendor 
onafhankelijk’ maken en de interconnectiviteit tus-
sen de zones verhogen. Opnieuw een manier om de 
beschikbare middelen efficiënter in te zetten en dus 
kostenefficiënter te werken.

In aanvulling hierop is er een perceel 2 voorzien in 
het lastenboek. Perceel 2 omvat de logische en func-
tionele beschrijving van de Fire Integration Bus (FIS). 
FIS is een architecturale softwareconstructie om in-
formatie uit te wisselen (“service”) tussen verschil-
lende data-aanbieders en -afnemers. Zo wordt het 
mogelijk om rapportage en data-analyse te harmoni-
seren en te standaardiseren. Er kan een historische 
dataopslag opgebouwd en onderhouden worden, 
er kan een zogenaamd ‘data warehouse’ gebouwd 
worden. Het gebruik van deze service beperkt zich 
niet tot de aanbieders en afnemers binnen de eigen 
IT-omgeving, het is een open standaard.

Foto: Brandweerzone Rivierenland - Marc De Roeck 
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XML 2.0

Dit systeem laat toe om tweerichtingsverkeer te or-
ganiseren tussen de gebruikers van XML 2.0. Com-
municatie in twee richtingen kan een meerwaarde 
hebben voor onder andere de communicatie tussen 
de noodcentrales en de zonale dispatching, maar 
ook voor de communicatie tussen de brandweer en 
de burgers. Een voorbeeld: bij een aanvraag om een 
wespennest te verdelgen, kan de brandweer onmid-
dellijk en rechtstreeks een planning bezorgen aan 
de aanvrager. XML 2.0 zal dus zeker bijdragen tot 
een sterke klantgerichte service van de brandweer 
aan de inwoners.
Helaas heeft de FOD Binnenlandse Zaken het pro-
ject uitgesteld tot 2022. Netwerk Brandweer blijft 
hameren op het belang van dit project.

TOEGANG TOT FEDERALE DATABUS

Netwerk Brandweer vraagt om toegang te krijgen 
tot de federale databanken (DIV, kadaster, rijksregis-
ter, KBO, etc). De eerste werkafspraken met de FOD 
Beleid en Ondersteuning zijn ondertussen gemaakt.
Zie ook Netwerk Bedrijfsvoering en Netwerk Data-
beheer.

Netwerk Brandweer maakt deel aan de het Strate-
gisch Comité van Astrid en van het Raadgevend Co-
mité van gebruikers van Astrid. 

In het Strategisch Comité wordt de transitie naar 
nieuwe technologieën (van Tetra naar 4G/5G) in de 
komende tien jaar onder de loep genomen en wor-
den de prioriteiten bepaald binnen dit transitietra-
ject. 
Het Raadgevend Comité staat dichter bij de eindge-
bruikers en bekijkt deze transitie vanuit een operati-
onele en technische bril. 

Het is belangrijk dat de brandweer hier duidelijke 
standpunten inneemt over wat zij verwacht van een 
operator voor kritische communicatie en dit in de 
ruime zin: niet alleen de diensten zelf zijn cruciaal 
maar ook de wijze waarop ze worden geleverd. Ook 
budgettair is er een zeer grote impact van commu-
nicatie op brandweerzones dus deze context dient 
ook goed geëvalueerd te worden bij het bepalen 
van prioriteiten.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West
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Netwerk Communicatie

INFOGRAPHIC ‘DE BRANDWEER  
IN VLAANDEREN 2020’

Eind februari 2020 publiceerden we voor de eerste 
keer een infographic die een aantal kerncijfers rond 
het functioneren van de hulpverleningszones bun-
delde. De cijfers die Netwerk Databeheer verzamel-
de en analyseerde, werden in een visueel aantrek-
kelijk overzicht gegoten. Elke hulpverleningszone 
beschikt over de eigen zonale cijfers en er is een 
provinciale versie van de infographic gemaakt. Zo 
kunnen de zones op verschillende niveaus vergelij-
kingen maken.

De infographic van 2020 vindt u op p. 10 bij het Net-
werk Databeheer.

Netwerk Databeheer heeft samen met Netwerk 
Communicate ook de cijfers voor 2020 verwerkt in 
een sprekende infographic. In dit activiteitenverslag 
hebben we enkele van de meest opmerkelijke cij-
fers opgenomen.

DAG VAN DE BRANDWEER - 4 MEI

Dit jaar werd de Dag van de Brandweer opgedragen 
aan alle hulpverleners die mee in de frontlinie staan 
in de strijd tegen Covid-19. Deze actie werd massaal 
gedeeld op sociale media en werd hier en daar ook 
opgepikt door de klassieke media. De hulpverle-
ningszones wilden hun ‘dag van de brandweer’ in 
het teken van alle hulpverleners zetten. We moeten 
meer dan ooit allemaal aan hetzelfde zeel trekken.

Communicatie
Netwerk  

Communicatie
Coördinatie  

maj. Bert Brugghemans

Beleid & politiek
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

Externe Relaties 
(Fireforum, 

bedrijven, Anpi, 
Universiteiten, 
buitenlandse 
brandweer-

organisaties …) 
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer

EXTERNE RELATIES
Coördinatie maj.  

Bert Brugghemans

Partnerschappen 
Coördinatie Bureau 
Netwerk Brandweer
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‘DOE DE DEUR DICHT’ 2020

De sensibiliseringscampagne rond rookmelders 
werd dit jaar aangevuld met een bewustwordings-
campagne rond het belang van gesloten binnen-
deuren. Goed hoorbare rookmelders in combinatie 
met binnendeuren die dicht zijn en een ingeoefend 
vluchtplan zijn dé sleutel om met het hele gezin tij-
dig de woning te verlaten bij brand.

Voor het eerst bundelden Netwerk Brandweer, Os-
care, Stichting Brandwonden, de Federale Over-
heidsdienst Binnenlandse Zaken, Agentschap Wo-
nen Vlaanderen, BrandweerVereniging Vlaanderen, 
VVSG en Brandweer Brussel de krachten om deze 
campagne via al hun communicatiekanalen uit te 
dragen in de drie landstalen. De coördinatie van 
deze campagne was in handen van een werkgroep 
die samengesteld was uit Netwerk Brandveilig Sa-
menLeven en Netwerk Communicatie.

Op Facebook bereikte de campagne 6.719.162 men-
sen. De campagneboodschappen werden tussen 
18 september en 11 november 2020 liefst 6.913.282 
keer weergeven. 

De affiche van de campagne ‘Doe de deur dicht’ 
vindt u bij Netwerk Brandveilig SamenLeven.

EINDEJAARSKAART MET 
PREVENTIEBOODSCHAP

De werkgroep binnen Netwerk Communicatie die 
zich toespitste op de preventie van ongevallen met 
vuurwerk kwam met het schitterende idee om de 
jaarlijkse eindejaarswensen te verpakken in een ein-
dejaarskaart en een animatiefilmpje. Aan de hand 
van een QR code konden de ontvangers controle-
ren of ook zij de brandgevaren op de kaart gespot 
hadden. 

Aan de talrijke mailtjes en meldingen werd dit kaart-
je duidelijk geapprecieerd! 
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INVOEREN VAN DE REDDINGSSTROOK

Om de veiligheid en de snelheid van de hulpdien-
sten te garanderen wanneer er files op de autosnel-
wegen staan, heeft Netwerk Brandweer mee aan de 
kar getrokken om een reddingsstrook in te voeren. 
Om maximale ruchtbaarheid te geven aan die red-
dingsstrook heeft het Netwerk Communicatie eigen 
communicatiemateriaal uitgewerkt, op maat van ver-
schillende types wegen. Deze campagne kwam tot 
stand in samenwerking met het Netwerk Operaties, 
dat verantwoordelijk was voor het technische as-
pect van de communicatiecampagne.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN:  
CAMPAGNES ROND CONDITIEBELEID, 
HYGIËNE EN AGRESSIE

De FOD Binnenlandse Zaken maakte in 2019 bud-
gettaire ruimte vrij om drie interne campagnes te 
lanceren voor het personeel van de hulpverlenings-
zones. De FOD Binnenlandse Zaken legde het con-
cept voor aan Netwerk Communicatie en Netwerk 
Welzijn op het Werk. Deze twee netwerken gaven 
uitgebreid advies over de inhoudelijke aspecten van 
de campagne, de FOD Binnenlandse Zaken nam de 
finale beslissingen over de concrete inhoud.

Door Covid-19 loopt de uitwerking van de campagne 
behoorlijk wat vertraging op. De uitrol van de drie 

campagnes is nu voorzien in de loop van 2021. Net-
werk Communicatie zal zorgen voor een optimale 
verspreiding binnen de hulpverleningszones.

#IKKNALZONDERVUURWERK 2020

Ook dit jaar waren brandweerman Rob en zijn hond 
Charlie de boegbeelden van de preventiecampag-
ne tegen het afsteken van vuurwerk. Dankzij Charlie 
is Dierenwelzijn al twee jaar onze vaste campagne-
partner. We vragen voor deze campagne elk jaar de 
medewerking van de steden en gemeenten. Brand-
weerVereniging Vlaanderen ondersteunde de cam-
pagne via haar eigen kanalen.
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In 2019 adviseerden we mensen om naar een ge-
organiseerd spektakelvuurwerk te gaan. Daar stak 
het coronavirus in 2020 een stokje voor. Er leefde 
dan ook de vrees dat mensen extra veel (illegaal) 
vuurwerk zouden afsteken. Helaas eiste vuurwerk 
dit eindejaar één mensenleven.

De campagne liep opnieuw digitaal via een eigen 
website en de belangrijkste sociale mediakanalen: 
Facebook, Twitter, Instagram en TikTok. Het Net-
werk Communicatie informeerde rond de gevaren 
van vuurwerk en riep iedereen op om de campagne 
te ondersteunen. Op sociale media konden mensen 
een foto van zichzelf (met of zonder huisdier) pos-
ten, voorzien van het aangeleverde kader ‘#Ikknal-
zondervuurwerk’.

Naast de bezorgdheid over de verwondingen door 
vuurwerk en het traumatiserend effect van vuurwerk 
op dieren was dit jaar ook de bezorgdheid voor de 
extra belasting van de hulpdiensten en de zieken-
huizen een belangrijk item. Minister van Binnenland-
se Zaken Verlinden en alle provinciegouverneurs 

deelden onze bezorgdheid en kondigden een alge-
meen vuurwerkverbod af.

Ondertussen hadden Rob en Charlie al in verschil-
lende steden het straatbeeld veroverd. Onder ande-
re Antwerpen en Diest verspreidden heel wat affi-
ches over hun grondgebied.

Externe Relaties

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Maandelijks vindt er overleg plaats met de Direc-
teur-Generaal (a.i.) van de Civiele Veiligheid.

VLAANDEREN

Netwerk Brandweer heeft ingezet op contacten op 
Vlaams niveau, onder andere met minister van Wo-
nen Diependaele.

REZONWAL

Brand houdt geen rekening met taal en veiligheid 
overstijgt regio’s en grenzen. Met de Waalse zone-
commandanten, verenigd in ReZonWal (Réseau de 
Zones de Secours de Wallonie), is een vast trimestri-
eel overleg vastgelegd. Als er dringende dossiers 
opduiken, bespreken we die op kortere termijn en 
wachten we de vaste overlegmomenten niet af.

BRANDWEER BRUSSEL (DBDMH)

De brandweer van Brussel wordt in alle netwerken 
uitgenodigd. Het korps neemt deel aan de bespre-
kingen en wisselt informatie uit.

Foto: Instagram Ellen Vandevijvere
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BRANDWEERVERENIGING VLAANDEREN 
(BVV)

In 2019 sloot Netwerk Brandweer een convenant af 
met BVV. BVV maakt zo, dankzij haar uitgebreide 
provinciale werking, actief deel uit van de informa-
tiedoorstroming. Zowel top-down als bottom-up.

BVV organiseert in opdracht van Netwerk Brand-
weer ook het Brandweercongres. Aan dit evene-
ment nemen jaarlijks tussen 600 en 800 brandweer-
mensen deel.
Het afgelopen jaar schakelde BVV noodgedwongen 
over naar een digitaal congres. 3208 deelnemers 
schreven zich om aan de plenaire sessie of één van 
de 29 Nederlandstalige en 8 Franstalige workshops 
mee te doen. Netwerk Brandweer zorgde voor tech-
nische ondersteuning van de presentaties, die voor 

de eerste keer voor een green screen plaatsvonden.
Om de brandweer te laten kennismaken met het 
laatste nieuwe interventiematerieel wordt steeds 
een beurs gekoppeld aan het congres. Dit jaar vond 
was er ook een virtuele beurs, die 15.894 bezoekers 
lokte.

Daarnaast organiseert BVV ook provinciale mini-
congressen voor alle kaders van de brandweer 
en coördineert de vereniging het vaktijdschrift ‘De 
brandweer[m/v]’, dat verdeeld wordt over meer dan 
10.000 brandweermensen.

VERENIGING VRIJWILLIGE BRANDWEER 
(VVB)

Met VVB plegen we ad hoc overleg.

VAKORGANISATIES

Elk half jaar zit Netwerk Brandweer met de nationale 
vakorganisaties aan tafel. Door Covid-19 stond dat 
even on hold het afgelopen jaar, maar het is wel de 
bedoeling om dit waardevolle overlegmoment op-
nieuw in te voeren.

REDACTIERAAD FIREFORUM - AGORIA

Via de redactieraad van Fireforum, waar Netwerk 
Brandweer mee de inhoud van de artikels adviseert, 
geven we brandveiligheidsadvies aan de bouwsec-
tor en de industriële sector. Nieuwe wetgeving wordt 
via het tijdschrift bekendgemaakt aan brandpreven-
tieadviseurs van de hulpverleningszones, die ze dan 
in de praktijk brengen in de steden en gemeenten.

FIREFORUM CONGRES

Elke twee jaar vindt het Fireforum Congres plaats. 
Ook hier zijn de organisatoren in 2020 overge-
schakeld op een digitaal congres. Dankzij Netwerk 
Brandweer en Fireforum konden dit jaar een groot Foto: Brandweer Zone Rand - Seth Sas (archieffoto)
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aantal brandweermensen deelnemen aan het con-
gres door in te tekenen op een groepsformule. Daar 
maakten 120 brandweermensen gebruik van.

FEDERATION OF EUROPEAN FIREFIGHTERS 
(FEU)

FEU is een onafhankelijke beroepsorganisatie van 
25 brandweerverenigingen of openbare brandweer-
diensten (24 uit EU-lidstaten en Noorwegen) waar-
van de leden senior brandweerprofessionals zijn die 
verantwoordelijk zijn voor het strategisch manage-
ment van de brandweer- en reddingsdiensten in 
hun respectieve landen bij gemeentelijke, provinci-
aal, regionaal of staatsniveau. Netwerk Brandweer 
is lid voor Vlaanderen met twee vertegenwoordi-
gers, kolonel Wim Van Zele (zonecommandant Zone 
Centrum (Oost-Vlaanderen) en kolonel Jan Jorissen 
(zonecommandant Hulpverleningszone Noord-Lim-
burg).

Het jaar 2020 was een jaar van ingrijpende veran-
deringen voor FEU. Het mandaat van België met 
kolonel Chris Addiers, uitzonderlijk een dubbel man-
daat, liep ten einde en de Nederlandse collega com-
mandant Ricardo Weever, nam het roer over voor 
de komende vier jaar. FEU is gestructureerd in een 
Council waarin elk land vertegenwoordigd is en een 
Board, zijnde het uitvoerend orgaan met minimaal 
drie leden, de voorzitter en een secretaris.

Naast een nieuwe voorzitter is de interne werking 
van FEU doorgelicht en is een vernieuwd organisa-
tiemodel voorgesteld en goedgekeurd. Dit zal o.a. 
toelaten om officieren bij te scholen met kwaliteits-
volle buitenlandse opleidingen.

In de nieuwe constitutie zal FEU werken rond drie 
pijlers:
1. ODP: Officers Development Program. Dit pro-

gramma zal in de zomer van 2021 voor de eer-
ste maal georganiseerd worden. De bedoeling 

is een internationale opleiding voor officieren te 
voorzien.

2. The Voice in Europe: via deze weg vertegen-
woordigt FEU de brandweer in de besluitpro-
cessen op Europees niveau (vb. brandpreventie-
voorschriften, enz. )

3. Uitwisselen van kennis en ervaring door middel 
van kijkstages, het delen van informatie en ex-
pertise …

FEU is ook partner en adviseur bij diverse Europese 
projecten

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIRE 
FIGHTERS (IAFF)

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

Foto: Hulpverleningszone Zone 1
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De vrijwilliger van de toekomst

Netwerk Brandweer heeft een externe partner onder 
de arm genomen om aan een visiedocument over 
de inzet, werving en opleiding van brandweer- en 
ambulancevrijwilligers te schrijven. De werking van 
de brandweer steunt immers voor bijna alle zones 
op een groot aandeel vrijwilligers.

In 2020 werd het visiedocument voorgelegd en be-
sproken met alle actoren uit het brandweerveld. Elke 
partij heeft de kans gekregen om input te geven en 
alles werd verwerkt door de kerngroep. Het project 
ligt sinds eind 2020 voor bij FOD Binnenlandse Za-
ken om de nodige financiering te voorzien.

VRIJWILLIGERS BIJ DE BRANDWEER

Dit jaar heeft Netwerk Brandweer samen met een 
externe begeleidende partij een eerste nota opge-
maakt die de huidige en toekomstige uitdagingen 
voor het werken met vrijwilligers in kaart brengt. Op 
basis van dit document heeft Netwerk Brandweer 
alle stakeholders gecontacteerd met de vraag om 
mee in dit grootschalige project te stappen. Zo goed 
als alle gecontacteerde partijen - RezonWal, VVSG, 
BVV, VVB, FRCSPB - gaven hun akkoord. Daarop 
lichtte Netwerk Brandweer dit project toe aan de 
FOD IBZ, die zijn principiële steun heeft toegezegd. 
In 2021 werken we volop verder aan dit project.

De vrijwilliger in 
de brandweer

Coördinatie  
kol. Koen Bollen,  

maj. Filiep Dekiere 
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Het Belgisch Brandweerfonds

Op 4 december 2020 werd het solidariteitsfonds 
het Belgisch Brandweerfonds - Fonds Belge des Sa-
peurs-Pompiers opgericht, dit onder de vleugels van 
de Koning Boudewijnstichting.

Het Belgisch Brandweerfonds is de opvolger van de 
in 1926 opgerichte Koninklijke Nationale Kas voor 
Onderlinge Hulp der Brandweerlieden (KNKOH) en 
wil naast een solidariteitsfonds voor de voltallige 
brandweercommunity, deze community duurzaam 
versterken via allerhande projecten en steun aan de 
juiste partners.

Het nieuwe fonds werd opgericht door de vier be-
langrijkste partners in de brandweer nl. de Vlaamse 
brandweerfederatie BrandweerVereniging Vlaan-
deren (BVV) en de Waalse en Duitstalige brand-
weerfederatie, de Fédération Royale des Corps de 
Sapeurs-Pompiers de Belgique (FRCSPB), Netwerk 

Brandweer, het samenwerkingsverband van de 
Vlaamse Hulpverleningszones en ReZonWal, het 
samenwerkingsverband van de Waalse brandweer-
zones.

www.belgischbrandweerfonds.be

Philippe Lambrecht (Secretaris VBO - bestuurslid)Philippe Filleul (zonecommandant Waals-Brabant)

Frederic Lex (voorzitter FRSCPB) en Hans Clarysse (voorzitter BVV)

Frank Maertens (zonecommandant HVZ Fluvia)

Kolonel Jan Jorissen (Hulpverleningszone Noord-Limburg) en  
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

Olivier Lowagie (zonecommandant Zone de Secours de Wallonie Picardie en 
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden
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