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VOORWOORD 

Jaarverslag 2015 

In 2015 zijn 251 gemeentelijke brandweer– en ambulancekorpsen in België door de brandweerhervorming samengesmolten 
tot 34 hulpverleningszones. De hervorming heeft in eerste instantie betrekking op de organisatie van de hulpverleningszone: 
uniformiseren van operaties, het organiseren van zonaal facilitair beheer, de zonale preventiewerking optimaliseren en het 
uitbouwen van een compleet nieuwe bedrijfsvoering. Wat de hulpverleningszone betreft, blijft het doel om de werking van 
de hulpdiensten en de veiligheid van de burger te verbeteren. De wet van 15 mei 2007 maakt een einde aan de territoriale 
begrenzing van het optreden van de brandweerdiensten. De hulpverleningszones volgen als organiserend niveau nog wel de 
grenzen van de gemeenten maar interventies worden niet meer begrensd door gemeente- of provinciegrenzen. Het brand-
weerkorps dat het snelst ter plaatse kan zijn, wordt vanaf nu bij dringende interventies door de dienst 112 uitgestuurd. 

In de provincie Oost-Vlaanderen betekent de zonevorming de start van 6 hulpverleningszones waarvan Waasland deel uit-
maakt. Hulpverleningszone Waasland omvat de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse 
en Waasmunster. We staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week paraat om burgers en bedrijven op ons grondgebied te hel-
pen. In totaal bestreden we het afgelopen jaar  6047 brandweerincidenten en reden we 8770 ziekenwagenritten. Dit op een 
deskundige, daadkrachtige en behulpzame manier. Verder in dit jaarverslag komen meer feiten en cijfers over de inzet van 
brandweer en ziekenwagen aan bod.  

De burgers zien in de praktijk geen grote veranderingen. Ze krijgen nog steeds dezelfde professionele hulp die ze gewend 
zijn. We rukken uit vanuit 9 posten in de zone met bevlogen, gepassioneerde, goed opgeleide en getrainde mensen, zowel 
beroeps als vrijwillig. De brandweer– en ziekenzorg blijven we organiseren zoals het was, dicht bij de burger. 

2015 in een aantal thema’s beschrijven is een hele opgave. De opstart van de zone met tal van ambitieuze projecten kleur-
den het tot een interessant en uitdagend jaar. 

Ook in 2016 willen we de doelstellingen verder realiseren. Doelstellingen die bijdragen aan (nog) betere prestaties van de 
brandweer en dus aan een veiligere samenleving. Continuïteit in de goede dienstverlening aan de burger, streven naar een 
uniforme zonale werking van de posten inzake de taakuitvoering, groei naar nog meer teamwerking met de zonale inzet van 
het beschikbare personeel zijn belangrijke kernprincipes binnen deze richting, waar verder aan gewerkt moet worden. 

We wensen u veel leesplezier toe. 

 

Voorzitter Marc Van de Vijver 
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Kol. Marc Vande Velde, zonecommandant 

2015 vormde na jaren van intense voorbereiding voor Hulpverleningszone Waasland het eer-
ste echte startjaar van de nieuwe bovengemeentelijke organisatie voor brandweer- en ambu-
lancezorg in de regio Waasland. Centraal in de opdracht van Hulpverleningszone Waasland 
staat goede, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening aan de burger. Hiervoor is 
een sterke operationele organisatie met competente medewerkers noodzakelijk, hierin bijge-
staan door niet-operationele diensten en deskundige medewerkers. De burger komt op de 
eerste plaats, maar ook de eigen medewerkers verdienen grote zorg en aandacht. Na ruim 
één jaar werking als zelfstandige hulpverleningszone is de nieuwe organisatie aan een eerste 
evaluatie toe. Wat we vaststellen is dat het proces van ontvlechting van de gemeenten een 
zeer arbeidsintensieve boeiende, uitdagende en complexe fase is geweest in de opstart van 
de hulpverleningszone, ook al is deze fase nog lang niet afgerond. 

We vroegen het afgelopen jaar veel van ons personeel, zowel van de operationele als van de 
niet-operationele medewerkers, om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. In de startfase werd er van hen grote 
inspanningen, veel begrip, flexibiliteit en een groot aanpassingsvermogen gevraagd. Ze waren positief kritisch, maar bovenal 
ook betrokken. Waardering voor hun inzet is zeker op zijn plaats. 

Bepaalde aspecten van het takenpakket van de zone zijn in 2015 nog onvoldoende aan bod kunnen komen ten gevolge van 
tijds- en capaciteitsgebrek. Enkele geplande acties konden zelfs niet uitgevoerd worden. Een van de effecten hiervan vormt 
het grote budgettaire overschot op de rekeningen van 2015. Het is onze bedoeling om in het voorjaar van 2016 voorstellen te 
doen om onze organisatie te versterken. Desalniettemin zullen we de volgende jaren ambitieus verder blijven werken om de 
dienstverlening aan de burger te verbeteren en de werking van onze organisatie te optimaliseren. 

Jaarverslag 2015 

HET MANAGEMENT AAN HET WOORD 

Maj. Gert Van Passel, directeur Risicobeheer 

Wij willen een partner zijn van burgers, ondernemingen en verenigingen om brandveilig wonen, werken en ontspannen in de 
Hulpverleningszone Waasland te garanderen. 

We trachten daarbij in de eerste plaats mensen te sensibiliseren op het vlak van brandpreventie. We doen dit onder andere 
door mensen bewust te maken van de risico’s op brand en CO-vergiftiging waaraan ze blootgesteld worden en hen aan-
zetten tot het nemen van preventieve maatregelen om brand en CO-intoxicatie te voorkomen. Met een aantal eenvoudige 
handelingen kan je de risico's op brand verminderen en met goed geplaatste CO– en rookmelders in huis verdubbel je de 
overlevingskansen als er toch brand uitbreekt. 

Daarnaast verzekeren we het toezicht op de naleving van de wetgeving en reglementering 
op vlak van brandpreventie. Deze opdrachten omvatten zowel de studie van bouwprojecten, 
de opvolging van uitbatingsvergunningen en de periodieke controles ter plaatse. 

Vervolgens maken we ook interventieplannen op. Voor de belangrijkste risico’s moet de 
brandweer een voorafgaandelijk interventieplan opmaken, in voorbereiding van mogelijke 
interventies op deze risicolocaties. 

Voor wat betreft nazorg en evaluatie, wat een nieuwe wettelijk opdracht voor de hulpverle-
ningszones is, is in 2015 de opstart en uitbouw van deze dienst on hold geplaatst, omdat de 
functie voor deze opdracht nog niet is ingevuld. Het is de bedoeling om hier in de toekomst 
werk van te maken. 
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HET MANAGEMENT AAN HET WOORD 

Kol. Thierry Van Goethem, directeur Operaties 

Aangezien de uitrukprocedures voor de zonevorming  in elk korps anders 

geregeld waren, was het uitwerken van een uniforme zonale uitrukproce-

dure een grote uitdaging op het vlak van de brandweerzorg. Verschillende 

voorstellen zijn getoetst aan de wetmatige verplichtingen en uitvoering 

besproken binnen de zonale werkgroep en de Technische Commissie. De 

definitieve versie werd eind augustus 2015 geprogrammeerd in de zonale 

meldkamer. De grootste verandering is dat interventies voortaan vanuit 

een netwerk van posten zullen afgehandeld worden op basis van het prin-

cipe van SAH en de beschikbaarheid van personeel en materieel binnen de 

zone. 

Eén van de meest belangrijke realisaties in 2015 is de ingebruikname van de nieuwe brandweerkazerne in Melsele. De nieuwe 
werkplaats voor meer dan 50 operationele en 11 administratieve brandweermedewerkers werd op 18 september 2015 offici-
eel geopend. Deze kazerne, strategisch gebouwd aan de Waaslandhaven en de E34, zal ervoor zorgen dat risico's binnen het 
Waasland nog beter gedekt worden. De post Melsele zal volcontinu bezet zijn. De brandweermannen en –vrouwen en ambu-
lanciers draaien er 12u-shifts, dag en nacht. Daarnaast zullen ook de klok rond dispatchers aanwezig zijn in de zonale meldka-
mer. De meldkamer zal de brandweerlieden uit de hele zone oproepen en aansturen vanaf een centrale plaats. 

De vorming, training en oefening van elke operationele medewerker blijft van primordiaal belang voor onze organisatie. In af-
wachting van de correcte wettelijke context  van opleidingen werden in 2015 een aantal zonale afspraken gemaakt inzake VTO. 

Met de opstart van de hulpverleningszone werd op bestuursniveau ook het engagement uitgesproken om de zorg inzake drin-
gende geneeskundige hulpverlening op te nemen als voorname taak binnen de zone. Hoewel het organiseren van de ziekenwa-
genzorg al geruime tijd onder zware financiële druk staat, willen wij blijven inzetten en investeren om minstens een evenwaar-
dig niveau van dienstverlening te kunnen garanderen. 

 

Maj. Thierry Inghels, directeur Facilitair Beheer 

Bij de opstart van Hulpverleningszone Waasland vormde de directie Facili-
tair Beheer voor ons een nieuw gegeven. Door de zogenaamde ontvlech-
ting werden we losgekoppeld van de gemeentelijke diensten en werden 
we grotendeels aangewezen op onszelf. Het uitschrijven van processen en 
het aansturen van deze nieuwe directie was dan ook een grote factor voor 
het realiseren van enkele belangrijke projecten. We sommen even de be-
langrijkste op: de realisatie van de zonale meldkamer zowel op technisch 
als op personeelsvlak, de uitbouw van een veilige, betrouwbare en actuele 
ICT-omgeving over negen posten heen, de aankoop van nieuwe interven-
tiepakken voor het operationele personeel en de aankoop van een aantal 

voertuigen, de standaardisatie van de dienstkledij en het uitwerken van een uniform verdeelsysteem, de inventarisatie van 

de verschillende gebouwen in hun huidige toestand als voorbereiding op de huurcontracten. Verder in het verslag wordt er 

dieper op enkele punten ingegaan. 

De missie van de directie facilitair beheer is alle diensten binnen de organisatie logistiek ondersteunen op het vlak van aan-
koop en onderhoud met als doelstelling ervoor te zorgen dat zij zo efficiënt mogelijk hun basistaken kunnen uitvoeren en 
met oog voor zonale standaardisatie. De directie omvat de diensten rollend materieel, niet-rollend materieel, gebouwbe-
heer, ICT en dispatching. Voor de invulling van de noodzakelijke bestaffing van deze diensten wordt voor het merendeel be-
roep gedaan op officieren die deze opdrachten verzekeren, naast de operationele opdrachten. 
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INTERVENTIESTATISTIEK 2015 

In 2015 heeft de Hulpverleningszone Waasland 6047 brandweerinterventies gehad. Het eerste overzicht geeft de interventie-
statistiek per gemeente weer. Het is met andere woorden een weergave van waar de tussenkomsten effectief hebben 
plaatsgevonden. Interventies buiten het beschermingsgebied worden in de tabel onder andere gemeente ondergebracht. 
 

 
De cijfers in de tweede tabel geven aan welke SAH-post eerst is gealarmeerd en uitgerukt. Andere posten die versterking 
hebben gegeven komen niet in de statistiek voor. De posten Beveren, Kieldrecht en Melsele zijn gegroepeerd onder de sec-
tor Beveren (BE). 

 
In 2015 heeft de Hulpverleningszone Waasland 8770 ziekenwagenritten gehad. Het aantal ziekenwagenritten per permanen-
tie is als volgt opgedeeld: 1583 ritten voor posten Beveren en Melsele, 776 ritten voor post Kruibeke, 1315 ritten voor post 
Sint-Gillis-Waas, 1174 ritten voor post Temse en 3922 voor AZ Nikolaas. 
 

Omschrijving per post BE KRU SGW SN ST TEM WA Totaal 

Brand 129 33 61 160 47 59 48 537 

Gevaarlijke stoffen en milieu 73 19 18 53 11 15 7 196 

Technische interventie en red-
ding 

950 432 400 1360 281 755 229 4407 

Speciale interventies 2  0 0 1 0 0 1 4 

Logistiek 106 57 52 264 47 69 33 628 

Preventieve aanwezigheid bij 
manifestaties 

1 8 9 16 4 6 0 44 

Oproep zonder interventie 35 19 14 95 8 54 6 231 

Totaal 1296 568 554 1949 398 958 324 6047 

Omschrijving per gemeente Beveren 
Krui-
beke 

Sint-Gillis-
Waas 

Sint-
Niklaas 

Stekene Temse 
Waas-

munster 
Andere 

gemeente 
Totaal 

Brand 126 25 60 166 33 62 36 29 537 

Gevaarlijke stoffen en milieu 76 15 14 50 13 15 7 6 196 

Technische interventie en red-
ding 

928 408 390 1360 278 760 221 62 4407 

Speciale interventies 2     1     1   4 

Logistiek 116 46 61 225 40 69 50 21 628 

Preventieve aanwezigheid bij 
manifestaties 

1 7 9 17 4 5   1 44 

Oproep zonder interventie 32 18 14 93 5 50 9 10 231 

Totaal 1281 519 548 1912 373 961 324 129 6047 
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INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN 

Jaarverslag 2015 

SAMENWERKING KIELDRECHT—NIEUW-NAMEN 

In de zomer van 2011 startten de gemeenten Beveren en Hulst ver-
kennende gesprekken met het oog op een samensmelting van de 
brandweerposten van Kieldrecht (Beveren) en Nieuw-Namen (Hulst). 

Na het uitspreken van een intentie tot samenwerking door de ge-
meente Beveren en de Veiligheidsregio Zeeland op 23/01/2014 wer-
den in 2014 de nodige stappen gezet om het personeel van de post 
Nieuw-Namen te integreren in brandweerpost Kieldrecht en binnen 
de Belgische brandweer.  

Het samengestelde korps opereert nu vanuit de kazerne in Kieldrecht 
en komt tussen in de hulpverlening op het grondgebied van beide 
gemeenten. De formele afspraken die hierrond werden gemaakt, 
werden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst die door 
Hulpverleningszone Waasland en Veiligheidsregio Zeeland (als bevoegde erfgenamen van beide initiatiefnemende gemeen-
ten) werd ondertekend op 23 april 2015. 

 

MIRG 

In de periode 2012-2014 werkte de hoofdpartner Veiligheidsregio Zeeland samen met partners uit België, Frankrijk, Neder-
land en het Verenigd Koninkrijk aan het Interreg IVA 2 Zeeënproject MIRG-EU [brandweerteams uit Kent (UK), Pas de Calais 
(FR), Brandweerzone Antwerpen (BE), Hulpverleningszone Waasland (BE), Brandweerzone Centrum (BE) en Zeeland (NL)]. 
In het project zijn er  gezamenlijk Maritime Incident Response Groups (MIRG-teams) opgezet - brandweerteams die weten 
hoe een incident aan boord van een schip kan worden beheerst. Daarnaast is de benodigde uitrusting aangeschaft en heb-
ben alle teams hetzelfde intensieve opleidings- en trainingsprogramma gevolgd, zodat in geval van een incident de teams 
hun werk goed kunnen uitoefenen. Door het uitwerken van een eenduidige internationale werkwijze zijn de teams, na af-
ronding van het project, in staat om elkaar tijdens grootschalige en langdurige scheepvaartincidenten bij te staan en af te 
lossen. 

Omdat het project een groot succes was, besloot de Europese Commissie om een verlenging van het project met een addi-
tionele subsidie toe te staan. Het verdergezette project MIRG-EX loopt van 2015-2016 en staat in teken van een grootschali-
ge oefening die zal plaatsvinden in het najaar van 2016. De teams doorlopen hierbij alle fases van een incident vanaf de 
melding en transport per helikopter tot afstemming met de bemanning, incidentbestrijding en de overdracht aan een vol-
gend team. De oefening vormt het einde van het project en betekent de bestendiging van het operationele werk van de 
teams. Bedoeling is om die kennis en kunde op termijn beschikbaar te stellen aan brandweerkorpsen in heel West-Europa 
die met scheepsincidenten te maken hebben. Zo kunnen ze publieke middelen optimaal benutten.  
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De nieuwe brandweerkazerne in Melsele, de nieuwe werkplaats voor meer dan 50 brandweermedewerkers van de Hulpver-
leningszone Waasland, werd op 18 september feestelijk geopend. Deze kazerne, strategisch gebouwd aan de Waaslandha-
ven en de E34, zal ervoor zorgen dat risico’s binnen het Waasland nog beter gedekt worden. 

Nadat een risicoanalyse in 2007 aangaf dat de dekking van de brandweer en ambulance binnen het grondgebied Beveren 

uitgebreid moest worden, besliste het gemeentebestuur om een nieuwe kazerne te bouwen om risico’s nog beter op te van-

gen. Vandaar de strategische keuze voor een kazerne aan de Waaslandhaven en de E34. Intussen acht jaar later staat de ka-

zerne er, en is brandweer Beveren opgenomen binnen Hulpverleningszone Waasland. Meer dan vijftig beroepsbrandweer-

mannen en twaalf medewerkers worden sinds september 2015 ondergebracht in de Keetberglaan in Melsele. 

 

RUSTVERTREKKEN EN SPORTFACILITEITEN 

Naast de gewoonlijke ruimten binnen de kazerne worden voor de brandweermannen en –vrouwen die voortaan zowel over-
dag als ’s nachts werken enkele extra faciliteiten voorzien. Dicht bij de voertuigenhal werden rustvertrekken voorzien van 
waaruit zij onmiddellijk ingezet kunnen worden als er een interventie is. Binnen de kazerne zijn ook sportfaciliteiten voorzien 
voor de medewerkers zodat zij fysiek paraat kunnen blijven. 

 
24/24, 7/7 

De kazerne in Melsele wordt constant bezet. Zone Waasland optimaliseert op deze manier de snelst beschikbare hulp voor 

de burger. De brandweermannen en – vrouwen en ambulanciers draaien 12u-shifts, dag en nacht. Daarnaast zijn ook 24 op 

24 dispatchers aanwezig in de zonale meldkamer. 

NIEUWE POST IN MELSELE 
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VERANDERINGEN IN HET AMBULANCELANDSCHAP 

Onze zone telt zes ambulanceposten: Beveren, Kruibeke, Melsele, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas (AZ Nikolaas) en Temse. De 

nieuwe post in Melsele is naast een brandweerpost ook de zesde ambulancepost in zone Waasland. De komst van een nieu-

we ziekenwagen was geen overbodige luxe en betekent naar de hulpverlening van de burgerbevolking een aanzienlijke ver-

betering.  

Met het opzetten van een ambulancepost in Melsele sluit het DGH-netwerk de aanwezige mazen in het zonale net, al is er 

zeker nog ruimte voor optimalisatie. In 2016 zal een externe studie worden uitgevoerd worden om de spreiding van de be-

schikbare middelen te evalueren. Zone Waasland blijft overtuigd van het nut van een PIT (Paramedisch Interventie Team) in 

het noorden van de zone. Een PIT is een ambulance met een PIT-uitrusting waarin ook een verpleegkundige aanwezig is. Het 

grote voordeel is dat de PIT binnen enkele minuten ter plaatse kan zijn en meteen de nodige acties kan uitvoeren, die een 

ambulancier niet mag uitvoeren. Onderzoek naar de meest optimale standplaats hiervoor zal ook deel uitmaken van studie. 

ZONALE MELDKAMER 

Om efficiënt zonaal te werken en de uitrukken over de hele zone gelijk te maken heeft de zone beslist om een zonale meld-

kamer in te richten binnen de nieuwe kazerne in Melsele.  

Meldingen die gemaakt worden bij het hulpcentrum 112 worden 

in een systeem gestoken dat bepaalt welke zone of welke post 

het snelst de juiste hulp kan bieden bij een specifiek incident. De 

melding wordt dan doorgestuurd naar de dispatchers in onze 

meldkamer. Onze dispatchers roepen de brandweerlieden op 

volgens de afgesproken uitrukprocedures en sturen hen aan van-

uit één centrale plaats. Vroeger werd dit voor elke post apart ge-

daan en had elke post zijn eigen oproepschema voor bepaalde 

incidenten. Nu krijgt elke burger in het Waasland dezelfde hulp 

vanuit de snelst beschikbare post. Dit kan ook een post uit een 

andere gemeente zijn. 

De lokale meldkamers in hun huidige vorm verdwijnen en worden enkel gebruikt in extreme noodsituaties zoals waterover-

last en hagelschade, waarbij de zonale dispatch overladen wordt met oproepen.  
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REALISATIES 

Jaarverslag 2015 

BRANDWEERMANNEN EN –VROUWEN IN EEN (LETTERLIJK) NIEUW JASJE 

De brandweermannen en –vrouwen van het Waasland zien er binnenkort anders uit. De zwarte pakken met fluorescerende 
gele striping verdwijnt, en worden vervangen door zandkleurige pakken met fluorescerende gele striping.  

Voor elke medewerker moet in de uitvoering van de opdrachten de beste bescherming geboden worden. Deze nieuwe pak-
ken zijn volledig ontwikkeld volgens de noden van de brandweerlieden. Naar gebruiksgemak en comfort, maar ook naar vei-
ligheid. Ook naar reiniging worden in de toekomst maatregelen genomen. Onderzoek toonde aan dat de reiniging van inter-
ventiekledij van groot belang is voor de gezondheid van de brandweerlieden. 

De nieuwe interventiekledij wordt verspreid volgens de noden binnen de zone. Niet iedereen zal onmiddellijk in de nieuwe 
interventiepakken rondlopen. Daar waar vervanging nodig is, worden nieuwe pakken voorzien.  

UITBREIDING WAGENPARK 

De zone Waasland werd in 2015 vijf nieuwe voertuigen rijker. De posten Kruibeke, Stekene, Temse en Waasmunster krijgen 
elk een nieuwe dienstwagen. De post Temse krijgt daarbovenop een terreinwagen. De zone waarborgt hiermee de veiligheid 
van zowel de burger als de brandweermannen en –vrouwen. 

De vier dienstwagens worden algemeen ingezet: verplaatsingen voor opleiding, niet-prioritaire taken van de brandweer en 
ook als dienstvoertuig voor de officier van dienst. Deze voertuigen werden daarom omgebouwd naar bestelwagens met vijf 
zitplaatsen en prioritaire uitrusting. De terreinwagen die in Temse ingezet wordt, is speciaal voorzien als wagen voor landelij-
ke wegen en poldergebied. Hiermee kunnen zij vlotter in moeilijk bereikbaar gebied raken en kunnen zij hun boot voor de 
duikers trekken. 
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SCHOLENPROJECT VUUR 

Jaarverslag 2015 

Een van de taken van de hulpverleningszone bestaat er in om gratis sensibiliserend op te treden op het gebied van brandpre-
ventie (BPA of brandpreventieadvies aan de burger). Daartoe dient de hulpverleningszone projecten uit te werken die het 
doel hebben specifieke burgergroepen te bereiken met boodschappen zoals ‘plaats rookmelders’, ‘het nut van een vlucht-
plan’ en ‘het gevaar van CO’. De projecten moeten bijdragen aan het creëren van een veiligere samenleving en een signifi-
cante vermindering in het aantal woningbranden en slachtoffers. 

Het project ‘VUUR’ werd gerealiseerd in het jaar 2015 en heeft als doelgroep de leerlingen van het 4e leerjaar binnen de 
hulpverleningszone Waasland (en hun ouders). De leerlingen steken binnen het project heel wat op over vuur, brand, brand- 
en brandwondenpreventie en de organisatie van de brandweer. Het project bestaat uit twee delen: 

• een werkboekje en een handleiding waarmee de leerkracht een 10-tal lessen geeft in de klas; 

• een kazernebezoek waarbij de leerlingen zien wat rook doet in een woning en kennis kunnen maken met de 
werking en het materiaal van de brandweer. 

Het eerste schooljaar waarbij scholen konden deelnemen is afgerond en was een groot succes. Maar liefst 1000 leerlingen 
hebben deelgenomen aan het project (40% van de potentiële deelnemers) en de reacties van zowel de eigen medewerkers, 
leerlingen als leerkrachten zijn unaniem positief.  De scholen die in 2015 hebben deelgenomen geven allen aan dat ze zich 
volgend jaar opnieuw zullen inschrijven. Er is zelfs vanuit andere hulpverleningszones de vraag om onze aanpak en uitwer-
king te delen. 

ICT-NETWERK 

Naast het zware dossier van de opstart van de zonale meldkamer hebben de informatici binnen onze zone nog een ander 
groot project moeten realiseren.  

Elke post was voor de komst van de zone aangesloten op het informaticanetwerk van de eigen gemeente. Na 2 januari 2015 
moest de zone dit zelf voorzien. Een essentiële schakel in het samenwerken en in de communicatie tussen de verschillende 
posten van de zone. 

De werkgroep ICT4zone heeft alles ingezet om alles draaiende te  hebben tegen de start van de zone. Dit op vlak van hard– 
en software. Raamcontracten werden opgemaakt en toegewezen, de nodige kabels werden getrokken, internet werd voor-
zien en alle posten werden voorzien van de nodige laptops, beeldschermen, printers enz… Via een cloudapplicatie wordt alle 
software voor de hulpverleningszone aangeleverd. Dit over negen locaties binnen het Waasland. Op die manier kunnen de 
negen posten virtueel binnen dezelfde omgeving werken, ook al zitten ze op verschillende locaties. 

Onze medewerkers konden bij de omschakeling van ‘korps’ naar ‘post’ (probleemloos) hun taken verderzetten. 
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VAN NEGEN POSTEN NAAR HULPVERLENINGSZONE WAASLAND 

Jaarverslag 2015 

ORGANISATIESTRUCTUUR 

Hulpverleningszone Waasland kenmerkt zich vandaag door twee organisatieonderdelen, de operationele organisatie en de 
administratieve omkadering, die sterk met elkaar vervlochten zijn en voortdurend met elkaar in wisselwerking zijn. 

De operationele organisatie omvat de domeinen brandweer- en ambulancezorg. De uitvoering van de operationele opdrach-
ten gebeurt vandaag in Hulpverleningszone Waasland vanuit een netwerk van negen bestaande posten, rekening houdende 
met de adequate middelen bepaald door de zone conform de wettelijke bepalingen. De vroegere organisatiemodellen van 
brandweerdiensten, de C-, Y- en Z-korpsen bestaan sinds de zonevorming niet langer. Dit sluit echter niet uit dat we ook bin-
nen de Hulpverleningszone Waasland nog steeds een onderscheid moeten en kunnen maken tussen de diverse posten. Dit 
onderscheid is hoofdzakelijk gestoeld op de soms specifieke risico’s die verbonden zijn aan het gemeentelijke grondgebied, 
maar liggen uiteindelijk in het verlengde van de vroegere categorisatie naar belangrijkheid. We onderscheiden de sectorpos-
ten Melsele en Sint-Niklaas en de satellietposten Beveren, Kieldrecht, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waas-
munster. De sectorposten staan in voor de dekking van een aanzienlijk risicogebied en worden - naast de operationele wer-
king - ook gekenmerkt door de huisvesting van de administratieve omkadering en een minimaal aanwezig beroepscontin-
gent. 

De niet-operationele organisatie bestaat uit vier directies: Operaties, Facilitair Beheer, Risicobeheer en Bedrijfsvoering die 
elk op hun beurt ingedeeld zijn in verschillende diensten. De directie Operaties omvat de diensten sectorwerking & opera-
ties, specialisaties (o.a. gaspakken, duikers, red-team, meetploegen en grootwatertransport), VTO (vorming, training, oplei-
ding en conditiebeleid) en dringende geneeskundige hulpverlening. De directie facilitair beheer omvat de diensten beheer 
gebouwen, rollend materieel, niet-rollend materieel en dispatching-ICT. De directie Risicobeheer bestaat uit de diensten BPT 
(preventie vanuit de reglementering), nood– en interventieplanning & risicoanalyse, BPA (brandpreventieadvies aan de bur-
ger) en nazorg. De directie Bedrijfsvoering kenmerkt zich door de diensten PR & communicatie, juridische aspecten, over-
heidsopdrachten en aankopen en aanbestedingen, financiën, HRM, bestuurszaken & secretariaat, beleids– en kwaliteitszorg, 
welzijn op het werk, en postlokale administratieve ondersteuning. 

 

ORGANEN 

De zoneraad en het zonecollege, waarin de burgemeesters van de betrokken gemeenten samen met zonecommandant zete-
len, besturen Hulpverleningszone Waasland.  Deze organen keuren alle plannen goed, bewaken de voortgang, beoordelen de 
resultaten en sturen bij indien nodig. Zij hebben de eindbeslissing in beleidsmatige beslissingen. De voorzitter, burgemeester 
Marc Van de Vijver, roept op regelmatige basis deze comités samen. In zoneraad en zonecollege wordt beslist over de voor-
stellen van de Technische Commissie en het Managementteam. De zonecommandant heeft hierbij een cruciale rol. Hij is de 
raadgevende stem die spreekt voor de organisatie. In onze zone zetelen dezelfde personen in zowel zoneraad als zonecolle-
ge. 

Het Managementteam vormt de leiding van de organisatie. Het is samengesteld uit de zonecommandant, de directeurs, de 
bijzonder rekenplichtige en de secretaris. De zonecommandant roept op regelmatige basis het managementteam samen. Het 
MT werkt voorstellen uit die voorgelegd worden aan zoneraad en zonecollege. 

De Technische Commissie is binnen de zone een raadgevend orgaan. De leden van de Technische Commissie 
vertegenwoordigen de verschillende posten binnen onze zone. De zonecommandant zit deze vergaderingen voor. De Techni-
sche Commissie komt  maandelijks samen. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 

Jaarverslag 2015 

GEWONE DIENST 

Het positieve resultaat van de gewone dienst bedraagt 3.209.173,25 euro. Dit gunstige resultaat is voornamelijk het gevolg 
van twee factoren. Aan de ene kant was er een realisatiegraad van 99,26% van de gebudgetteerde ontvangsten. Aan de an-
dere kant waren er eenmalige uitgaven die in 2015 gebudgetteerd waren maar nog niet werden gerealiseerd. Dit situeerde 
zich hoofdzakelijk in de volgende punten: 

Personeel 

• Diverse administratieve personeelsleden zijn later of zelfs nog niet in dienst getreden; 

• De betaling van de vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden in januari 2015, op basis van de prestaties van oktober 
tot en met december 2014, werden door de gemeenten uitgevoerd, waardoor er in de rekeningen van 2015 slechts drie 
betalingen van vergoedingen zijn opgenomen; 

• De voorziene aanwerving, per 1 juli 2015, van personeel voor de dringende geneeskundige hulpverlening is nog niet uitge-
voerd. 

Werkingskosten 

• De uitvoering van bepaalde projecten is later opgestart dan oorspronkelijk voorzien. 

Schuld 

• In 2015 werden er geen leningen afgesloten, waardoor er bijgevolg ook geen intresten verschuldigd waren. 

 

BUITENGEWONE DIENST 

Het negatieve resultaat van de buitengewone dienst bedraagt 896.195,18 euro. Dit is het gevolg van de prefinanciering van 
de investeringen met eigen middelen. De hiervoor gebudgetteerde leningen werden in 2015 niet opgenomen. In de budget-
wijziging van 2016 zal dit negatieve resultaat worden weggewerkt d.m.v. een overboeking van de gewone dienst naar de 
buitengewone dienst. 

 

OVERZICHT UITGAVEN 2015 

Gewone dienst (exploitatie—uitgaven) 

Personeelskosten: 10.659.653,53 euro 

Werkingskosten: 2.744.898,48 euro 

Overdrachten: 414.413,54 euro 

Schuld: 0 euro 

Buitengewone dienst (investeringen) 

Overdrachten: 122.829,30 euro 

Investeringen 1.185.741,47 euro 

Schuld: 0 euro 
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ZONE WAASLAND ZOEKT HELDEN 

Jaarverslag 2015 

Een organisatie in beweging, een hervorming waarbij nieuwe diensten opgericht worden en dus ook een nieuw personeels-
plan. Hulpverleningszone Waasland zocht en zal de komende jaren vaker nieuwe medewerkers zoeken, zowel intern als ex-
tern. 

Er zijn vaak vacante posities voor de functies van vrijwillige en beroepsbrandweerman en –vrouw, kapitein en ambulanciers.  

Bij de hulpverleningszone kan je niet alleen terecht voor een job als ambulancier, brandweerman- of vrouw. Als organisatie 
in ontwikkeling zijn wij soms op zoek naar administratieve medewerkers voor ondersteunende diensten. 

Voor de functie van dispatcher en teamleader dispatch kreeg de zone meer dan 150 sollicitanten over de vloer. Vijf daarvan 
werden in dienst genomen en deze collega’s bezetten nu de zonale meldkamer. Zij zorgen er mee voor dat de brandweer-
mannen en –vrouwen op een efficiënte manier hulp bieden aan de Wase burger. 

Ook de komende jaren staan heel wat aanwervingen op het programma. Je kan steeds een spontane sollicitatie sturen naar 
onze personeelsdienst via sollicitatie@bw-zonewaasland.be. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de laatste vacatures 
binnen de zone. 
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CONTACT 

Jaarverslag 2015 

Voor dringende interventies bel je naar 112. Slechthorenden, doven of mensen met een spraakgebrek kunnen ook een sms 
sturen. Meer informatie kan je vinden op de website van het hulpcentrum 112, www.112.be. 

Voor minder dringende interventies kan je contact opnemen via de webformulieren op www.hvz-waasland.be.  

POST BEVEREN 
Gravendreef 5 
9120 Beveren  
T. 03 730 24 00  

POST KIELDRECHT 
Beukenlaan 
9130 Kieldrecht  
T. 03 730 24 00 

POST KRUIBEKE 
Onze-Lieve-Vrouwplein 18 
9150 Kruibeke  
T. 03 774 15 50 

POST MELSELE 
Keetberglaan 7, havennr. 1098  
9120 Melsele  
T. 03 730 24 00 

POST SINT-GILLIS-WAAS 
Blokstraat 107 
9170 Sint-Gillis-Waas  
T. 03 502 09 60 

POST SINT-NIKLAAS 
Nijverheidsstraat 33 
9100 Sint-Niklaas  
T. 03 777 71 72  

POST STEKENE 
Zavelstraat 37 
9190 Stekene  
T. 03 779 94 00  

POST TEMSE 
Kasteelstraat 16 
9140 Temse  
T. 03 771 13 20 

POST WAASMUNSTER-
Nijverheidslaan 50 
9250 Waasmunster  
T. 05 246 17 26 

http://www.112.be
http://www.hvz-waasland.be/

