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HULPVERLENINGSZONE FLUVIA 

VOORWOORD

F R A N C I S  B E N O I T

voorzitter HVZ Fluvia
burgemeester Kuurne

Hoewel anders verwacht én gehoopt, stond ook een groot 
deel van 2021 nog in het teken van de coronapandemie. De 
samenleving kwam wel iets meer op gang, dat merkten we 
ook aan het aantal branden dat lichtjes steeg. Maar in grote 
lijn volgden de interventiecijfers van afgelopen jaar de trend 
van 2020, althans wat de dringende interventies betreft.  
 
In 2021 namen we ook afscheid van majoor Frank Maertens als 
zonecommandant. Daaropvolgend werd in maart 2021 een 
vijfkoppig transitieteam aangesteld om de continuïteit van 
de organisatie te waarborgen. Majoor Jan Leenknecht nam 
hierbij de functie van waarnemend zonecommandant op.  
 
De krachtlijnen van de organisatie werden ook verder 
verstevigd. Zo konden we afgelopen jaar heel wat stappen 
zetten in de ontwikkeling van ons kazerneringsverhaal. En 
net op de feestdag van de heilige Barbara, de patroonheilige 
van de brandweer, konden we de eerste spadesteek zetten 
van de nieuwe brandweerkazerne in Waregem voor de posten 
Beveren-Leie en Waregem. Ook de finale voorbereiding 
voor kazerne Bramier werd zowel administratief als 
bouwtechnisch afgerond in 2021, waardoor er in 
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2022 kan gestart worden met de constructiewerken.  
 
We blijven uiteraard ook investeren in onze organisatie. 
Een aantal nieuwe voertuigen werd geleverd en we  
investeerden voor ongeveer € 500.000 geïnvesteerd in 
kledij, persoonlijke beschermingsmiddelen en materieel. 

2021 was echter opnieuw geen makkelijk jaar voor alle 
hulpverleners. Maar gelukkig weten we hoe we daar 
bij de brandweer mee omgaan: samen. De brandweer 
plakt aan elkaar. Op 4 mei, de dag van de brandweer 
vatten we het mooi samen 'Let's stick together'.  
 
En dat is een boodschap die ik als voorzitter alleen maar 
kan onderschrijven. De brandweer, die kleeft aaneen. Dat is 
een team dat voor elkaar door het vuur gaat. 





Eén hulpverleningszone van veertien gemeenten met zestien 
posten: dat is waar Fluvia sinds 1 januari 2015 voor staat. De 
hulpverleningszone biedt hierbij bescherming aan ongeveer 
312.000 inwoners en telt 33.000 ondernemingen op het 
grondgebied. Het territoriaal gebied van de zone heeft een 
totale oppervlakte van 449,4 km². 
 
De bouwplannen waarvan reeds sprake in het activiteitenverslag 
van vorig jaar voor de posten Beveren-Leie en Waregem, 
voor de posten Lauwe en Marke en voor de posten Kortrijk 
en Zwevegem worden steeds concreter. De eerste van deze 
nieuwe kazernes zullen operationeel worden in de loop van 
2023. 

Eind 2020 werd een kaderovereenkomst inzake het 
kazerneringsverhaal onder de veertien gemeenten 
afgesloten. Deze overeenkomst behandelt het collectieve 
investeringstraject en het kazerneringsproject die uitgaan van 
een plan en visie voor een termijn van (minstens) achttien jaar, 
ofwel drie beleidstermijnen waarbij de investeringsprojecten 
voor de eerste zesjarige periode reeds concreet zijn afgelijnd. 

1.1  DIT IS FLUVIA

1. ONZE HULPVERLENINGSZONE 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3

3



MISSIE
Hulpverleningszone Fluvia staat in voor de civiele veiligheid 
van de burgers, maar ook van het sociale en economische 
weefsel, door het leveren van de snelste adequate hulpverlening 
met inbegrip van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing 
en de opname van haar leidinggevende rol hierin.   
Enerzijds gebeurt dit door het uitvoeren van haar wettelijke 
opdrachten inzake proactie, preventie, preparatie en dat op 
zowel het vlak van de basisbrandzorg als op het vlak van de 
gespecialiseerde opdrachten. Anderzijds stelt de zone haar 
werking steeds kritisch in vraag om zo bij te sturen waar 
nodig. 

VISIE 
Fluvia wil een gewaardeerde, zorgzame organisatie zijn 
die vooruitstrevend denkt en handelt om haar missie te 
verwezelijken. In de praktijk bestaat onze hulpverleningszone 
uit een netwerk van posten met vrijwilligers (brandweer én 
DGH), op strategische plaatsen én tijdstippen ondersteund 
door beroepsoperationelen en administratief personeel met 
als kerntaak snelste adequate hulp verlenen en dat vanuit de 
competenties van onze medewerkers. 

1.2  MISSIE, VISIE EN WAARDEN

LOYALITEIT

VERANTWOORDELIJKHEID

BESCHIKBAARHEID

OPLEIDING

KWALITEIT

TOEGANKELIJKHEID

RESPECT

WAARDEN 
De waarden die gehanteerd worden door FOD 
Binnenlandse Zaken, zijn eveneens van toepassing op de 
hulpverleningszones.
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1/ Anzegem

Avelgem

Deerlijk

Harelbeke

Kortrijk

Kuurne

Ledegem

ondervoorzitter

voorzitter

GEMEENTE FUNCTIE

Gino Devogelaere

8/ Lendelede

Menen

Spiere-Helkijn

Waregem

Wevelgem

Wielsbeke

Zwevegem ondervoorzitter

BURGEMEESTER

Luth Deseyn 

Claude Croes

Alain Top

Ruth Vandenberghe 

Francis Benoit

Bart Dochy 

Carine Dewaele

Eddy Lust

Dirk Walraet

Kurt Vanryckeghem

Jan Seynhaeve

Jan Stevens

Marc Doutreluigne

RAAD COLLEGE

2/

3/

4/

5/

6/

7/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

De zoneraad is het bestuursorgaan van onze 
hulpverleningszone. Die bestaat uit de veertien 
burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van 
onze zone. 

Burgemeester Francis Benoit is hierbij aangesteld als 
voorzitter. Daarnaast zetelen de zonecommandant met 
raadgevende stem en de zonesecretaris in de raad. 

1.3  HET BELEID

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van onze 
hulpverleningszone en kent dezelfde samenstelling als 
die van de zoneraad: de veertien burgemeesters van ons 
werkingsgebied. 

Burgemeester Francis Benoit is hierbij ook aangesteld als 
voorzitter van het college. 
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In 2021 namen we afscheid van majoor Frank Maertens als zonecommandant. Daaropvolgend werd in maart 2021 een vijfkoppig 
transitieteam aangesteld om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Majoor Jan Leenknecht nam hierbij de functie van 
waarnemend zonecommandant op.  
 
N.a.v. één van de krachtlijnen uit het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 - het versterken van de organisatiecultuur - werd hier in 
de loop van 2020 en 2021 aan gewerkt, met o.a. een aangepast organogram van de zonale hoofdzetel. Hiervoor nam Fluvia een 
externe begeleider onder de arm die de zone o.a. hielp de nodige overleggen te voeren met alle stakeholders. Tijdens de zoneraad 
van juni 2021 bekrachtigden de burgemeesters dit aangepast organogram. 

6

Organogram zoals vastgelegd in juni 2021. 



Door de grootte van de organisatie, is het absoluut noodzakelijk om de 
informatiedoorstroming op de verschillende niveaus te garanderen. 
We overleggen op reguliere dagelijkse basis, denk maar aan de 
teamoverleggen, MAT, ...  Maar daarnaast hebben we ook nog heel 
wat andere overlegmomenten. 

De coronapandemie die ons in 2021 nog steeds teisterde, zorgde 
ervoor dat de fysieke samenkomsten digitaal moesten georganiseerd 
worden. 

1.4  OVERLEGORGANEN

De technische commissie bestaat 
uit verantwoordelijken van de 
zestien posten en de operationele 
leden van het managementteam. 
De technische commissie 
staat de zonecommandant bij 
als technisch adviesorgaan 
en wisselt informatie uit  
bottum-up en top-down. 

1.4.1. 
Technische Commissie 

Het officierenoverleg komt een 
drietal keer per jaar samen. Deze 
bijeenkomsten brengen alle 
Fluvia-officieren rond de tafel. 
Daarenboven worden jaarlijks 
ongeveer drie themazittingen 
georganiseerd met een eerder 
educatief karakter. 

1.4.2. 
Officierenoverleg

Door de realisatie van ons 
intranet 'Informatieplein' en een 
duidelijk organogram, maar 
ook door de oprichting van het 
bureau van de vrijwilliger, werd 
beslist om het ZIC te ontbinden 
doordat de informatie nu op 
andere manieren en via andere 
kanalen kan doorsijpelen. De 
technische commissie en 
het bureau van de vrijwilliger 
steunden deze wijziging. 

Deze postoverlegmomenten 
zijn ongeveer gelijktijdig 
ontstaan met de geboorte van 
de clusterwerking. Binnen elke 
brandweerpost wordt intern 
vergaderd in aanwezigheid 
van de respectievelijke 
clusterofficier: het Post  
Overleg Moment. 

1.4.3. 1.4.4.
Zonaal Informatie Comité (ZIC) 

Post Overleg Moment (POM)

De onderhandelings- en 
overlegmateries worden in het 
Hoger Comité en/of Bijzonder 
Onderhandelingscomité met 
de vakbonden besproken. Voor 
Fluvia zetelen de voorzitter, 
ondervoorzitter, zonecommandant 
en de directeur bedrijfsvoering. 
Aan vakbondszijde is dit ACOD, 
ACV en VSOA.  
zie tabel 1.4.5.

Binnen onze hulpverleningszone 
zijn er ook een aantal adviserende 
werkgroepen werkzaam vanuit 
verschillende domeinen uit de 
veiligheidsketen. 

Deze werkgroepen komen 
eveneens op regelmatige 
tijdstippen samen, waarbij de 
PostContactPunten (PCP's) vaak 
zetelen in deze werkgroepen. 
zie tabel 1.4.4. 

1.4.5. 1.4.6.
HOC-BOC

Werkgroepen
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.

NAAM VAKBOND

Mathieu Godefroidt

FUNCTIE

Bart Vandevenne

Bart Vanmelckebeke

Joris Vanraes

Jürgen Rasson

Hans Clarysse

1.4.5. HOC-BOC

ACOD

ACODvast gemachtigde

vast gemachtigde

gewestelijk secretaris

afgevaardigde

technicus

Eric Labourdette

Bart Noyens

Dirk Vandamme 

verantw. leider

vast gemachtigde BW

bestendig secretaris

ACOD

ACV

ACV

ACV

VSOA

VSOA

VSOA

Dempsey D’hondt ACOD

afgevaardigde

vast gemachtigde

Geert Phyfferoen afgevaardigde ACV

WERKGROEP SECRETARIS

BPA

VOORZITTER

LOG

DISP

VTO

IGS

RISC

DGH

1.4.4. WERKGROEPEN

Louise Lens

Elke Naessens

Antoon Breda

Marlies Lecluyse

Franky Mullebrouck

Dirk Devos

David Vandecaveye

Bart Ketels

Bart Vandecasteele

Frank Vandewiere

Stan Roose

Ann Fonteijne 

Sabine Vanbecelaere

DUIK Ives Colman

NAAM

Alain Theuninck

GRAAD

Hans Clarysse

Jurgen Lecluyse

Peter Deweer

Tijs Callebert

Geert Ollevier

Ignaas Lampaert

1.4.7. BUREAU VAN DE VRIJWILLIGER

brandweerman

brandweerman

brandweerman

korporaal

sergeant

sergeant

Claude Monserez majoor

brandweerman

Sien Jacques coördinator vrijwilligers



In 2021 konden de leden van het bureau slechts éénmaal fysiek 
bijeenkomen door de coronapandemie. Aangezien het bureau van 
de vrijwilliger vooral moet kunnen debatteren en overleggen, is dit 
helemaal geen ideale vorm van vergaderen. Niettemin werkten de 
leden van het bureau verder aan de thema's die het voorgaande jaar 
werden afgesproken, nl. VTO, stagiairs, fusies. 

Met ondersteuning van Ruben Vanoverberghe - een vrijwilliger die 
geen deel uitmaakt van het bureau - maakten we een bevraging 
op voor de stagiairs. De resultaten hiervan worden gebruikt voor 
zowel werving als voor het optimaliseren van de begeleiding van 
toekomstige stagiairs. 

Naast de vaste thema's gaf het bureau advies op vlak van het 
kledijreglement, de bevorderingsprocedure voor onderofficieren, de 
combo middenkader-ambulancier en dacht het bureau ook mee over 
de nieuwe werking van de jeugdbrandweer. 

John Debacker zwaaiden we uit als vertegenwoordiger binnen het 
bureau. Hij nam in de zomer van 2021 eervol ontslag. Verkiezingen 
zorgden ervoor dat in het voorjaar van 2022 Anja Piepers werd 
aangesteld als nieuw lid van het bureau. 

In het najaar werd ook opnieuw gestart met een fysieke 'tour' 
doorheen alle posten in de zone. Al kon die door de nieuwe stijging 
in de coronacijfers niet afgemaakt worden. Hopelijk kan die in het 
voorjaar van 2022 hervat worden. 

Onder aansporen van waarnemend zonecommandant Jan 
Leenknecht werd de samenwerking met het transitieteam en later het 
managementteam ook nauwer aangehaald. 
zie tabel 1.4.7

1.4.7. 
Bureau van de vrijwilliger
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De zonevoorzitter staat aan het hoofd van de organisatie, die op haar 
beurt wordt geleid door de zonecommandant. Tijdens 2021 was dit 
waarnemend zonecommandant Jan Leenknecht. 

De administratieve diensten zijn opgedeeld in vier directies. Elke 
directie omvat meerdere teams. 
zie organogram pagina 9

1.4.8. 
De zonale administratie 
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De verschillende overlegorganen worden nog ondersteund door 
algemene communicatiemiddelen. Die worden op structurele basis 
aan de medewerkers aangeboden. Door de grote doelgroep en de 
versnippering hiervan, wordt hier vaak de digitale kaart getrokken. 

Helaas moesten we in 2021 ook nog volop inzetten op frequente 
corona-updates waarin we vinger aan de pols hielden met de actuele 
situatie en plan van aanpak. 

1.5  INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Op geregelde tijdstippen sturen we een zonale nieuwsbrief naar al 
onze medewerkers uit. Met een minimum van één keer per maand. 
Meestal op vrijdagnamiddag. 
Niet alleen top-down-nieuws met zonale ontwikkelingen is er in 
terug te vinden. Inspraak voor onze medewerkers kan steeds: er is 
een lans om ideeën die worden aangebracht vanuit de basis,  mee te 
integreren in deze nieuwsbrief. 
Er is ook ruimte voorzien voor sociale activiteiten van de 
vriendenkringen of aankondigingen uit andere zones. 

1.5.1. 
Zo'ne Flash 

Sinds de opstart van de zone, werd er initieel verder gebouwd op 
het verspreiden van documenten via Digitale Regio Kortrijk. Maar 
dit platform beantwoordt door de veranderende werkomgeving 
niet meer aan onze noden. Op basis van Gsuite wordt stapsgewijs 
ons Informatieplein (intranet) uitgerold. Op dit intranet wordt er per 
vakgebied een platform aangeboden waar alle informatie wordt 
vervat. Optimalisatie (o.a. social intranet) de komende jaren is 
hierbij voorzien, zeker door de overschakeling naar de professionele 
werkomgeving van Gsuite. Document sharing staat hierbij centraal. 

1.5.2. 
Informatieplein

Sinds de opstart van de hulpverleningszone, beschikt elke 
medewerker binnen onze organisatie over een adequaat werkend 
zonaal mailadres. Dringende en uniforme boodschappen kunnen op 
deze manier snel en bovendien gelijktijdig tot bij onze medewerkers 
worden afgeleverd.  

1.5.3. 
Direct Mailing 



Het nieuwe organogram voor de zonale 
zetel van de organisatie is uitgewerkt (zie 
pagina 6). Maar de zonale zetel ondersteund 
natuurlijk de lokale werking van de zestien 
brandweerposten. 

Elke brandweerweerpost valt 
onder de bevoegdheid van een 
clusterverantwoordelijke en op lokaal niveau 
van een postverantwoordelijke (officier) of 
postcoördinator/ postcoördinatieteam. 

Clusterofficier Henk Vanwalleghem en 
clusterofficier Olivier Dorme maakten in 2020 
ook deel uit van het transitieteam en bij het 
implementeren van het nieuwe organogram 
werden zij aangesteld als respectievelijk 
directeur operaties en directeur facility. 

2.1  ORGANOGRAM

2. MENS & ORGANISATIE

POST
POSTVERANTW. 

= OFFICIEREN*

POSTCOORDINATIE

= ONDEROFFICIEREN

LEDEGEM Peter Lecompte

WEVELGEM David Vandecaveye Kurt D'Helft

GULLEGEM Jean-Pierre Demeestere

MENEN Yves Dubois

LAUWE David Vandecaveye Frank Degraeve

LENDELEDE Benny Goemaere

Koen Fonteijne, 

Ignaas Lampaert,  

Bart Malysse,  

Ann Fonteijne 

KUURNE Olivier Dorme

Wim Vandekerkhove,  

Fanny Decock,  

Philippe Coornaert,  

Stijn Victor,  

Jurgen Delava

HARELBEKE Dirk Devos

KORTRIJK Hans Vanpoucke

HEULE Dirk Vens

MARKE Sebastien Lefebvre

WAREGEM Henk Vanwalleghem
Yvan Vervaeke,  

Piet De Vos (tot 1 april)

BEVEREN-LEIE Henk Vanwalleghem Freddy Devos

AVELGEM Ignas Callens

ZWEVEGEM Claude Monserez

BELGIEK Henk Vanwalleghem 

Frank Vandewiere, 

Joerie Sliggers, 

Lander Deleersnyder, 

Bart Deschamps, 

Wim D'haeveloose

C
LU

ST
ER

 1
C

LU
ST

ER
 2

C
LU

ST
ER

 3

* posten zonder officieren > clusterofficier neemt taken als postver-
antwoordelijke op, met de steun van een postcoördinatieteam. 
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2.2  SAMENSTELLING

Personeelsplan en invulling2.2.1.

Leeftijdsverdeling2.2.2.

18-29 JAAR 30-39 JAAR 40-49 JAAR 50-59 JAAR > 60 JAAR 

BEROEPSPERSONEEL 

VRIJWILLIGERS
7

116

12
21 23

2

26

133

176

234

OPERATIONEEL PERSONEEL
NU

H
K

Zonecommandant* 

 7

0 0

22

0 0

Kolonel   0 0 0 0

Majoor 5 0 4 0

Kapitein 1 0  9 0

Luitenant 1 0  9 0

M
K Adjudant

13
3 0

481

15 0

Sergeant 10 0 78 3

14 0 108 3

17 0 267 12B
K

Korporaal

36

5 0

86

83 8

Brandweerman

8 0  7  4

Stagedoende brandweerman

0 0 43 22Hulpverlener-ambulancier 8

0 0 8  2Coördinator hulpverlener-ambulancier

Totaal

TECHNISCH EN ADMINISTRATIEF PERSONEEL

Administratief personeel niv. A. 2 1

Administratief personeel niv. B. 5 7

9 11

Vrijwillig administratief personeel

0 0

Zonesecretaris

0 0

Totaal

Administratief personeel niv. C (incl. disp.)

Beroepspersoneel

NU

Vrijwilligers

Dagdienst

64 64 0

17 20

685 631 54

Administratief personeel niv. D 

0 1

H
V

A Stagedoende hulpverlener-ambulancier

  96

Bijzondere rekenplichtige

NU

 1

0 0

0 0

 0 0

0 0

 1 0

   3

 0 0

 2 2

 0 0

 2 0

   0

  0 1

  0  0

 0 0

 0  0

Cumul adm.-brandweer

  8    5   3

 4

35

mandaathouder

* zonecommandant = mandaatfunctie

0 0

0 0

0   0

0 0

0 0

Vrijwilligers

 0  0

0 0

 0

0 0
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OPERATIONEEL PERSONEEL 
beroeps vrijwilligers beroeps vrijwilligers 

kolonel 0 0 0 0
majoor 0 0 0 0
kapitein 0 0 0 2
luitenant 0 0 0 1
adjudant 0 0 0 2
sergeant-majoor 0 0 0 0
eerste sergeant 0 0 0 0
sergeant  0 1 1 6
korporaal 0 0 2 4
brandweerman 0 17 0 39
stagedoende brandweerman 8 0 0 3
stagedoende hulpverlener-amb. 0  0 0 0
coördinator hulpverlener-amb. 0 0 0 0

IN UIT

TECHNISCH EN ADM. PERSONEEL
continu continu

coördinator DGH 0 1
dispatcher 1 2
administratief bediende niveau C 0 1

TOTAAL 
0

IN UIT

2

 10 18 7 58
ALGEMEEN TOTAAL 

28 65

TOTAAL 8 18 3 58
hulpverlener-ambulancier 0 0 0 1

coördinator dispatch 1
4

2.3  BESCHIKBAARHEID VAN DE VRIJWILLIGERS

2.2.1.In 2020 werd een uitzonderlijke verhoging van de beschikbaarheidspercentages vastgesteld (+5,7%), niet in het minst 
rechtstreeks gelieerd aan de verschilende strenge lock-down periodes die we vooral in het eerste jaar van de coronapandemie 
gekend hebben. In 2021 blijft de coronapandemie uiteraard zijn rol spelen, maar we merken nu toch een - weliswaar beperkte 
- verlaging van het beschikbaarheidspercentage t.o.v. 2020. In 2021 bedroeg het beschikbaarheidspercentage 37,2% t.o.v. 
38,3% in 2020, een daling van 0,9%. 

2.4  PERSONEELSSTROMEN

In- en uitstroom2.4.1.

Bevorderingen en benoemingen2.4.2.

beroeps vrijwilligers 
brandweerman 3 2
hulpverlener-ambulancier 0 8

BENOEMINGEN 
beroeps vrijwilligers 

majoor 2 0
3 5

BEVORDERINGEN

8TOTAAL 13
sergeant
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2.5  VTO

Brevetopleidingen2.5.1

Opleiden van operationele brandweerlieden en opleiden 
in het algemeen is één van de grootste uitdagingen 
binnen onze hulpverleningszone. Het K.B. omtrent 
opleiding (K.B. 18 november 2015) verplicht de zones om 
veel sterker in te zetten op vorming, training en opleiding. 

Sinds 2019 is elk operationeel personeelslid verplicht 
om binnen de periode van vijf jaar, 120 uur voortgezette 
opleiding te volgen. Daarnaast is elk operationeel 
personeelslid verplicht om elk jaar 24 uur permanente 
opleiding te volgen. 
Ook in 2021 kenden we de nasleep van de 

coronapandemie. Vele brevetopleidingen en 
vakmanschapsdagen konden niet doorgaan zoals 
voorzien of konden slechts in beperkte groepen plaats 
vinden. Daarnaast hebben we een recordaantal van 
afzeggingen en annulaties van opleidingen door uitval 
door ziekte of hoogrisicocontacten van de deelnemers of 
instructeurs. 
Gezien de wetgeving beslist heeft dat 2020 een nuljaar 
wordt op vlak van voortgezette opleidingen en dat er voor 
2021 ook 12u voortgezette opleiding wordt vrijgesteld, 
moeten tegen eind 2023 de leden 84u voortgezette 
opleiding op de teller hebben staan. 

VOORTGEZETTE OPLEIDINGEN 

Brevetopleidingen worden georganiseerd om 
medewerkers de kans te geven een nieuw brevet te 
behalen en zo eventueel in de toekomst een nieuwe 
graad te bekleden. 

Eind 2020 werd een bevraging gedaan naar alle 
kandidaten voor de verschillende brevetopleidingen. 
Na een interne selectie op basis van de noden (van het 
individu, de betrokken post en de zone) en na advies 
van de postverantwoordelijke of postcoördinatie 
en in afstemming met de clusterverantwoordelijke 

Vakmanschapsdagen2.5.2

Om kwalitatieve opleidingen te kunnen aanbieden, 
werden de vakmanschapsdagen uitgewerkt en 
ingevoerd. Deze worden aangeboden binnen drie 
domeinen: brand, THV en IGS. Daarnaast worden per 
domein twee tot vier verschillende vakmanschapsdagen 
met andere inhoud aangeboden. Zo kan iedereen 
binnen eigen capaciteit een kwaliteitsvolle opleiding 
kiezen. De vakmanschapsdagen worden ook per 
kader opgedeeld, zo kunnen de leden op maat 
van hun eigen kader dus opleidingen volgen.  
 
In 2021 werden 1.320 plaatsen binnen 
vakmanschapsdagen aangeboden. Goed voor 
10.192 uren opleiding. 

Die opleidingsuren werden verdeeld over 504 personen 
die nog vakmanschapsdagen moesten volgen.

Echter door de vele annulaties - te wijten aan onder 
andere de aangepaste coronamaatregelen (beperkt 
aantal per sessie, gedeelde sessies met andere zones 
geannuleerd,...), de annulaties wegens te weinig 
deelnemers in een sessie of annulaties wegens te 
weinig instructeurs, werden 378 plaatsen (28%) 
geannuleerd. Er waren dus nog 974 plaatsen om op 
in te schrijven (72% van de voorziene plaatsen), goed 
voor 7.392 uur. 

In totaal werden er 6.359 uren vakmanschapsdagen 
geregistreerd als 'gevolgd'. T.o.v. de voorziene uren, 
is er een verschil van 1.033 uur (= 129 plaatsen). Dat 
wil zeggen dat er 129 vakmanschapsdagen verloren 
zijn gegaan, voornamelijk door plaatsen die niet zijn 
ingevuld, personen die niet zijn komen opdagen of 
mensen die annuleerden wegens ziekte.

(beschikbaarheden, attitude, houding en inzet in de post 
en in de zone, ...) werden de noden bij de brandweerschool 
aangevraagd. Hierna kregen alle geselecteerde 
kandidaten de kans om op verschillende sessies in te 
tekenen. 
Sinds 2021 is er gekozen om de brevetopleidingen aan te 
bieden in academiejaren in plaats van kalenderjaren. 

In totaal werden er 14.395 uren brevetopleiding gevolgd 
in 2021.
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Andere voorgezette opleidingen 2.5.3

Naast alle voorgaande uren voortgezette opleiding, 
zijn er nog een aantal uren voortgezette opleiding 
georganiseerd in vorm van onder andere: Webinars, 
Studiedagen, Congressen, Preventieadviseurs, maar 
ook de uren C rijbewijs.
Deze andere voortgezette opleidingen zijn goed voor 
1.308 uren voortgezette opleiding.

PPMO2.5.4

In 2020 is hulpverleningszone Fluvia van start gegaan 
met het tweejaarlijks testen van de fysieke paraatheid 
aan de hand van de PPMO-testen (Periodiek Preventief 
Medisch Onderzoek). De zone werd opgedeeld in twee 
groepen waarvan de eerste groep de PPMO in 2020 
diende af te leggen en de tweede groep in 2021. Door 
de annulaties wegens de coronamaatregelen, werd een 
groot deel van de testen verschoven naar 2021.
397 mensen hebben de PPMO afgelegd in 2021 voor 
de nulmeting.
De PPMO is ook goed voor twee uur voortgezette 
opleiding. 

Administratieve opleidingen

ANDERE OPLEIDINGEN

In 2021 waren de administratieve opleidingen vooral 
gericht op digitale platformen (Google) en ergonomie. 
Dit is natuurlijk te koppelen aan het langdurig thuiswerk. 
Daarnaast hebben een aantal medewerkers punctueel 
opleidingen aangevraagd zoals Excel gevorderden, 
Recht op Feedback, Ziekte en re-integratie, … Goed voor 
308 uren opleiding.

PERMANENTE OPLEIDINGEN

Permanente opleidingen worden opgedeeld in ‘zonaal’ 
en ‘lokaal’. De zonale opleidingen omvatten opleidingen 
die vanuit de zone georganiseerd worden. De 
opleidingen worden gegeven door zonale instructeurs. 
Deze zorgen voor een kwalitatief op peil houden van 
vakbekwaamheid. In 2021 werd voor 3.297 uur zonaal 
permanente opleiding gevolgd.

Naast de algemene zonale permanente opleidingen, 
zijn er ook functiespecifieke permanente opleidingen. 

Deze worden onderverdeeld in de opleidingen RISC 
(1.331 uur), IGS (650 uur), DUIK (548 uur) en dispatch 
(445 uur).

De lokale oefeningen zijn de opleidingen die door 
de post zelf georganiseerd worden, binnen eigen 
post. Dit gebeurde altijd binnen de contouren van 
de veiligheidsmaatregelen die op dat moment van 
toepassing waren. In 2021 werd voor 25.497 uur lokaal 
permanente opleiding gevolgd. 
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POST ZONAAL LOKAAL DISPATCH DUIK IGS RISC EINDTOTAAL

AVELGEM 300 1.172 2 16 67 1.557

BELGIEK 261 985 4 118 74 1.442

BEVEREN-LEIE 72 588 2 36 698

GULLEGEM 129 664 4 54 62 913

HARELBEKE 243 1.528 4 130 46 85 2.036

HEULE 157 634 2 26 81 13 913

KORTRIJK BEROEPS 427 1.400 76 12 33 424 2.372

KORTRIJK VRIJW. 148 675 76 109 24 192 1.224

KUURNE 255 2.366 107 22 62 2.812

LAUWE 115 734 6 71 72 998

LEDEGEM 128 687 2 16 59 892

LENDELEDE 116 225 2 3 46 109 501

MARKE 94 9.629 2 9.725

MENEN 189 1.026 78 105 41 1.439

WAREGEM 174 879 2 15 19 46 1.135

WEVELGEM 105 795 2 19 12 54 987

ZWEVEGEM 273 1.256 2 113 31 12 1.687

DGH 17 163 180

FLUVIA 94 91 72 257

TOTAAL 3.297 25.497 445 548 650 1.331 31.768

PERMANENTE OPLEIDINGEN
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2.6  IDPBW

Jaaractieplan2.6.1.

Het jaaractieplan van de IDPBW omvatte tijdens het werkjaar 2021 onder meer de volgende actiepunten. 

VEILIGHEID  - opleiding 'voorkomen van val- en struikelongevallen tijdens interventies'
   - motiveringscampagne uitgewerkt m.b.t. welzijn en voorkomen arbeidsongevallen,  
     in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij 

GEZONDHEID  - evaluatie en bijsturen van rehab-procedure en ondersteuning op interventies 

ERGONOMIE  - voortgezette opleiding heffen en tillen 

ARBEIDSHYGIËNE - fysieke hygiënemaatregelen in de posten na interventie 
   - wasserijplan: geïmplementeerd in de organisatie 

VERFRAAIING  - optimaliseren verluchting/ temperatuur in de lokalen. Meten concentratie CO2 in alle   
WERKPLAATS    vergaderlokalen Fluvia
  

Overzicht in cijfers2.6.2.

OORZAAK ARBEIDSONGEVAL

AANTAL WERKELIJK GEPRESTEERDE ARBEIDSUREN: 292.275  (A)

• agressie naar hulpverleners: 1
• heffen/ tillen: 6
• vallen/ struikelen: 11
• oogirritatie door stof: 2
• brandwonde: 1
• sportongeval: 2
• andere: 5

Dodelijke 
ongevallen

Ongevallen 
met blijvende 
ongeschiktheid

Ongevallen 
met tijdelijke 
ongeschiktheid

Totaal Formule

Aantal 0 0  9 30
(B) = 30,5

Aantal verloren 
kalenderdagen 0   0 145 145

(C) = 0,49

Aantal dagen 
forfaitiare 
ongeschiktheid

0 0  0
(D) = 0,49
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HEFFEN/ TILLEN (6)

AGRESSIE NAAR HULPVERLENERS (1)

VALLEN/ STRUIKELEN (11)

OOGIRRITATIE DOOR STOF (2)

BRANDWONDE (1)

SPORTONGEVAL (2) 

ANDERE (5)



3. KAZERNERING 

Het kazerneplan uit 2019 en de daaruit volgende 
kaderovereenkomst uit 2020 zorgen voor een solide basis en 
duidelijke visie over het beheer van de brandweerkazernes. De 
nodige notariële aktes werden opgesteld zodat HVZ Fluvia in 
2021 eigenaar is geworden van het opstal van de kazernes 
Menen, Belgiek en het nieuwe project Waregem. 

Voor de gemeenten die pas na 2025 in de tijdslijn van het 
kazerneplan voorkomen werd de mogelijkheid geboden om 
gebruik te maken van een ‘put-optie’, waarmee de gemeente 
kan opteren om het opstal van de huidige kazerne naar Fluvia 
over te dragen. Hierdoor komt het volledige beheer van de 

3.1  BEHEER KAZERNERING

kazerne ook in handen van HVZ Fluvia. De gemeenten die 
deze optie hebben gelicht zijn: Avelgem, Harelbeke, Kuurne 
Ledegem en Lendelede. Kosten aan de kazerne die door deze 
gemeenten werden gemaakt sedert 2015 worden door HVZ 
Fluvia terugbetaald tegen boekwaarde. De financiering gebeurt 
via de kazernedotatie van 3 miljoen euro per jaar gedurende 
heel deze legislatuur.   
Sinds 1 april 2021 is er een coördinator gebouwen in dienst. 
Deze persoon is verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
onderhoud en diverse projecten in de huidige 16 operationele 
brandweerkazernes. Daarnaast staat hij in voor de opvolging 
van de bouwprojecten in uitvoering van het kazerneplan.

Planning rond kazernering. 
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Kazerne Waregem

Brandweerposten Beveren-Leie en Waregem krijgen een nieuwe stek langs de Gentseweg te Waregem. Stad Waregem treedt op 
als bouwheer voor dit project van 4,8 miljoen euro. Het startschot van de werken werd gegeven op 4 december 2021.  Begin 2023 
komt deze gloednieuwe post operationeel.

De projectkost van het opstal wordt, volgens de kaderovereenkomst, volledig terugbetaald door HVZ Fluvia aan stad Waregem.

3.2  BOUWPROJECTEN IN DE STEIGERS

Kazerne Bramier

Deze kazerne, voor de posten Marke en Lauwe, is het eerste 
project uit het kazerneplan waar HVZ Fluvia zelf als bouwheer 
optreedt. De bouwwerken werden opgesplitst in 5 loten om 
vervolgens de overheidsopdrachten te publiceren en de werken 
te gunnen in de zoneraad. Het project is een investering van 2,8 
miljoen euro, die via de kazernedotatie van de 14 gemeenten 
wordt gefinancierd. De grond wordt door stad Menen en stad 
Kortrijk ter beschikking gesteld aan HVZ Fluvia.
De kazerne wordt gebouwd in de nieuwe KMO-site Bramier die in 
opdracht van Leiedal werd aangelegd. De officiële opening van 
de verkaveling op 23 februari 2022 betekende tevens de eerste 
spadesteek van dit bouwproject. De werken starten effectief 
op 1 maart 2022. De kazerne zal begin 2023 operationeel zijn 
en plaats bieden aan ca. 50 brandweermannen.

Kazerne Evolis

Via de Vlaams bouwmeester konden vier architectenbureau’s 
hun studie en bijhorende offerte voorstellen aan de 
gunningscommissie in 2021. De gunning aan het 
architectenbureau die zal instaan voor het finale ontwerp staat 
op de planning in 2022.

Op 4 december, de feestdag van de H. Barbara, werd symbolisch de eerste spadesteek gezet van de nieuwe kazerne voor de brandweerposten 
Waregem en Beveren-Leie. 
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VOERTUIGTYPE AANTAL

AUTOPOMPEN MFAP 14

AUTOPOMPEN (BRAND) 10

AUTOPOMPEN ZWAAR 1

COMMANDOWAGEN (ICS) 2

COMMANDOWAGEN (POSTEN) 9

LADDERWAGENS 7

ELEVATOREN 2

DUIKERSWAGENS 3

MATERIEELWAGENS 6

VOERTUIGTYPE AANTAL

CONTAINERS/ AANHANGWAGENS 54

DIENSTWAGENS 10

POOLWAGENS 10

LOGISTIEKE VOERTUIGEN 20

HAAKARMVOERTUIGEN 4

BOTEN 4

SIGNALISATIEWAGENS 10

ZIEKENWAGENS 8

SNELLE HULPWAGENS 5

TANKWAGENS 10

Op 31 december 2021 beschikte Fluvia over een wagenpark van 135 voertuigen, inclusief interventieboten en 54 
containers en aanhangwagens. Naar de toekomst toe blijven we streven naar een performant en multifunctioneel 
wagenpark. 

4.1  WAGENPARK

4. LOGISTIEK

•  1 ladderwagen voor post Menen
•  1 perso groot CNG (minibus) voor post Wevelgem
•  1 cargo klein CNG voor post Lauwe 

In 2021 werd verder uitvoering gegeven aan het investeringsplan 2015-2019, waarmee verder geïnvesteerd werd in 
de vernieuwing van het wagenpark. Hierdoor beschikken reeds dertien van de zestien posten over een hypermoderne 
multifunctionele autopomp en/of ladderwagen. Waar dit mogelijk is, zet de zone in op verduurzaming van het 
wagenpark door elektrische of CNG-aangedreven voertuigen aan te kopen. 

Met de beschikbare investeringsmiddelen werden volgende voertuigen verworven: 

Overzicht4.1.1.

Vernieuwing wagenpark 4.1.2.

Volgende voertuigen zijn in bestelling (budget 2021):

•  4 perso klein voor post Bramier - post Ledegem - post Avelgem - post Zwevegem 
•  1 cargo mini (kleine bestelwagen) voor directie facility 
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4.2  MATERIEEL EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Verwezenlijkingen4.2.1.

• In 2021 ging de focus uit naar de vernieuwing van het magazijn in Kortrijk. Voor een efficiënte dienstverlening 
naar de verschillende posten toe en voor een optimaal magazijnbeheer werd het magazijn volledig onder handen 
genomen. Hieronder valt de bouw van nieuwe rekken in twee verdiepingen voor kledij & PBM’s, materiaal rode 
en gele luik en een apart magazijn voor gevaarlijke stoffen met opvangbakken.

• Na goedkeuring van het kledijreglement (februari 2021) was het de beurt aan het inhaalmanoeuvre van het 
basispakket. Tot op heden heeft nog niemand een volwaardig basispakket ontvangen. Een grote aankoop van 
dienstbroeken- en dienstpolo’s werd hiervoor voorzien, dit zowel binnen het rode als het gele luik.

• De nieuwe industriële wasmachine en de nieuwe droogkast voor helmen geeft nu ook de mogelijkheid om op 
een correcte wijze interventiekledij te decontamineren en iedereen te voorzien van propere PBM’s. Dit houdt 
zowel interventiejas- en broek in, balaclava’s, interventiehandschoenen, helmen, overalls en dienstkledij.

• De vernieuwing van de droog- en onderpakken (fase 2) voor de duikers vond plaats in 2021.
• De vernieuwing van de radiocom (fase 2) vond eveneens plaats in 2021. Er volgen hierna nog drie fasen.
• In West-Vlaanderen was er een grote vraag naar ambulancierstruien. In samenwerking met de drie andere 

West-Vlaamse zones en onze leverancier voor ambulancierskledij werd een trui ontworpen, die ondertussen 
aan elke ambulancier werd uitgedeeld.

• De personeelsleden van Fluvia die werkzaam zijn in Kortrijk worden aangemoedigd de fiets te nemen voor 
kleine verplaatsingen. Een aankoop van twee nieuwe elektrische fietsen werd in dit kader verwezenlijkt.

• Ook de radiocom werd in kaart gebracht en zal in verschillende fasen volledig geüpdatet worden. In 2020 zijn 
we hiermee van start gegaan.

Uitgaven kledij en PBM's 4.2.1.

KLEDIJ EN PBM MATERIEEL 

dienstbroek inhaalmanoeuvre € 98.187,04 radiocom / GID fase 2 € 46.435,51

dienstpolo korte mouw 
inhaalmanoeuvre € 22.270,45 pagers stagiairs + aanvulling € 20.185,17

dienstpolo lange mouw 
inhaalmanoeuvre € 28.324,64 hotbox IGS € 7.994,47

interventiekledij € 82.619,09 bodyguards € 4.350,73

droogpak + onderpak duikers € 14.790,00 snelinzettent € 6.285,94

ambulancierspolo 
inhaalmanoeuvre € 25.942,16 persslangen geel 38 mm € 9.370,47

ambulanciersbroek 
inhaalmanoeuvre € 15.471,64 hogedrukreiniger warm water € 4.634,29

sokken € 5.898,62 carkits € 3.181,50

industriële wasmachine € 8.528,95

ABES € 44.339,16

elektrische fietsen € 4.350,00

droogkast helmen € 3.596,73

kuismachine € 1.569,28

heftruck € 30.110,85

oefendeur VTO € 8.651,50

vacuümmatras € 2.853,59

Dit betreft voor kledij en PBM, ABES en materieel een totale investering van € 499.941,78.
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5. INTERVENTIES BRANDWEER 

Door de aanslepende evolutie van de coronapandemie 
kan 2021 voor de hulpverleningszone nog niet beschouwd 
worden als een normaal jaar. De interventiecijfers van 2021 
liggen dan ook redelijk in lijn met deze van 2020, althans 
wat de dringende interventies betreft. Dezelfde redenen als 
vorig jaar kunnen ook hier aangehaald worden: telewerken, 
beperkte opening van de horeca, verbod op festivals en 
evenementen, ... 

Het aantal branden steeg heel lichtjes, doch ligt nog steeds 
zo'n 10% lager dan in 2019. Het aantal verkeersongevallen 
met geknelden steeg wel gevoelig, doch ook hier ligt het 
aantal nog steeds een heel stuk lager dan in 2019. 

5.1  ALGEMEEN OVERZICHT

Op vlak van niet-dringende tussenkomsten valt het op 
dat er in 2021 minder weer-gerelateerde interventies 
waren. En héél opvallend waren er amper oproepen voor 
het verdelgen van wespennesten. De daling was reeds te 
merken in 2020, doch met 547 tussenkomsten in 2021 
kunnen we spreken van een historisch laag aantal. Een 
kille, natte zomer kan één van de oorzaken zijn. Het feit 
dat dit niet langer een gratis tussenkomst is, zal ook een 
beperkende factor zijn. Net zoals de opkomst van de private 
wespenbestrijdingsbedrijven. 
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OMSCHRIJVING/ GEMEENTE 4

ANZEGEM 24 3 21 74 27 1 150

AVELGEM 32 7 16 81 26 162

DEERLIJK 37 4 27 60 29 157

HARELBEKE 84 21 38 170 26 339

KORTRIJK 274 67 234 570 149 3 1.297

KUURNE 55 7 28 73 30 193

LEDEGEM 20 5 17 60 12 114

LENDELEDE 15 3 17 19 15 1 70

MENEN 112 18 83 194 35 2 444

SPIERE-HELKIJN 6 4 15 7 32

WAREGEM 110 18 76 214 59 477

WEVELGEM 60 13 56 132 40 2 303

WIELSBEKE 27 6 7 65 13 118

ZWEVEGEM 57 6 49 142 68 322

ANDERE 40 4 29 41 11 125

TOTAAL 953 182 702 1.910 547 9 4.303
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In het kalenderjaar werd de brandweer van Fluvia 3.756 keer 
opgeroepen om burgers in nood bij te staan. De interventies 
m.b.t. het bestrijden van wespen (547 keer) buiten beschouwing 
gelaten. Onderstaande tabel geeft een geografisch overzicht 

5.2  INTERVENTIESTATISTIEK 2021

van de plaats waar deze interventies zich voor deden, gespreid 
over de steden en gemeenten van de zone. Interventies buiten 
de zonegrenzen werden onder 'andere' gecatalogeerd. 
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BRANDWEERPOST

AVELGEM 76 12 41 166 48 1 344

BELGIEK 59 4 49 128 65 305

BEVEREN-LEIE 34 7 14 55 16 126

GULLEGEM 20 7 10 55 34 1 127

HARELBEKE 80 19 35 166 27 327

HEULE 51 5 34 50 36 176

KORTRIJK 271 60 231 570 65 2 1.199

KUURNE 43 9 26 74 41 193

LAUWE 35 6 23 37 22 123

LEDEGEM 18 5 13 51 8 95

LENDELEDE 20 3 28 40 13 2 106

MARKE 11 5 9 38 28 91

MENEN 78 13 60 145 24 2 322

WAREGEM 107 18 73 202 46 446

WEVELGEM 15 3 23 48 21 1 111

ZWEVEGEM 35 6 33 85 53 212

ANDERE 40 4 29 41 11 125

TOTAAL 953 182 702 1.910 547 9 4.303
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Onderstaande tabel geeft weer hoeveel keer elke post door de noodcentrale 112 als snelste adequate werd uitgestuurd naar een 
interventie. Enkel de initieel aangestuurde post komt hierbij in aanmerking. De posten die bijkomende middelen leveren, zijn hier 
niet in opgenomen. 
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2021 3.044 4.249 2.185 1.316 2.834 2.128

6. INTERVENTIES DGH 

6.1  INTERVENTIESTATISTIEK

2019 2020

EVOLUTIE AANTAL INTERVENTIES AMBULANCE

AANTAL RITTEN PER ZIEKENWAGEN

HARELBEKE KORTRIJK 1 KORTRIJK 2 LEDEGEM MENEN/WEVELGEM WAREGEM

14.735

Het aantal ritten is gestegen met 20,02% t.o.v. 2020. 
Die stijging is te wijten aan de coronapandemie 
waarbij het openbaar leven in 2020 op een laag 
pitje stond. Als we vergelijken met 2019 - wat als 
een normaal werkjaar kan beschouwd worden - is 
dit een stijging met 6,95%. 

I.k.v. de pandemie registreerden we in 2021 
750 Covid19-gerelateerde ritten uitvoeren.   

Info bij onderstaande grafiek: 
Ziekenwagen Waregem is in uitbating door het  
O.-L.-V.-van Lourdes-ziekenhuis Waregem  
en wordt bijgevolg hier niet in rekening gebracht. 
Ziekenwagen Waregem wordt wel bemand door één 
ambulancier van HVZ Fluvia tijdens bepaalde uren.  
Om die reden worden de cijfers toch meegenomen in  
de totalen. 

Voor PIT Waregem zijn er ook geen correcties 
doorgevoerd (dubbele alarmering, geen uitruk, ...). 
Het aantal effectief uitgevoerde ritten kan bijgevolg 
afwijken van het aantal weergegeven ritten. 

13.850

2021

15.756
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HVZ GEMEENTE 

 

TUSSENKOMSTEN  
FLUVIA

Centrum Deinze 20

Zulte 188

Fluvia Anzegem 197

Avelgem 17

Deerlijk 466

Harelbeke 1.305

Kortrijk 4.915

Kuurne 723

Ledegem 381

Lendelede 83

Menen 1.718

Spiere-Helkijn 29

Waregem 1.713

Wevelgem 1.392

Wielsbeke 320

Zwevegem 640

Midwest Ardooie 1

Dentergem 120

Hooglede 1

Ingelmunster 66

Izegem 229

Meulebeke 38

Moorslede 265

Oostrozebeke 139

Roeselare 103

Ruiselede 2

Staden 2

Tielt 38

HVZ GEMEENTE 
TUSSENKOMSTEN  
FLUVIA

Vl. Ardennen Kruisem 29

Wort-Pet. 13

Wallonie Picarde Celles 1

Comines 33

Estampuis 3

Mouscron 176

Westhoek Ieper 30

Langemark-p. 1

Wervik 197

Zonnebeke 155

Andere 7

TOTAAL 15.756

Interventies ziekenwagen / gemeente  (incl. PIT Waregem) 6.1.1.
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6.2  ROLLEND MATERIEEL DGH

Op de zoneraad van september 2020 werd beslist om over te 
gaan tot de aankoop van een nieuwe ziekenwagen. Deze nieuwe 
ziekenwagen werd op 23 september 2021 opgeleverd en vanaf 
oktober operationeel ingezet. Het nieuwe voertuig werd in 
gebruik genomen door post Kortrijk. Op vandaag beschikken 
we over vijf ambulances en twee reservevoertuigen. 

6.3  PERSONEEL DGH-WERKING 

Ten opzichte van 2020 hebben we in totaal slechts één 
ambulancier minder binnen de DGH-werking. 

brandweerman-ambulancier

ambulancier niet-brandweerman

beroeps-brandweerman

beroeps-ambulancier

stagiair ambulancier niet-brandweerman

brandweerman-ambulancier in opleiding

2021: 
260 medewerkers

41

7 9 6

91

106
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VOORBE-
SPREKING

ADVIES VERSLAG ATTEST TOTAAL

°2015 207 782 406 62 1.457

°2016 252 824 343 72 1.491

°2017 195 835 321 80 1.445

°2018 220 673 215 89 1.220

° 2019 243 590 356 107 1.296

°2020 195 720 189 113 1.217

° 2021 229 731 193 143 1.296

7. RISICOBEHEERSING 

7.1  TECHNISCHE PREVENTIE

De technische preventie, ook wel gekend als de 
'harde preventie', levert verslagen af over controles 
van bepaalde gebouwen of adviezen i.k.v. de 
omgevingsvergunning. Meestal gaat het hier over 
bouwdossiers en/of milieudossiers. Sinds 2018 werken 
we met een 'omgevingsloket' dat alle aanvragen bevat.  

Een troef van de 'omgevingsvergunning' is dat dossiers 
waarin zowel bouwtechnische als milieutechnische aspecten 
betrokken zijn, voortaan als één geheel beschouwd worden. 
Gelijklopend aan het jaar voordien, werden er afgelopen 
jaar een kleine 1.300 adviezen afgeleverd. 

Wanneer een gebouw voor specifieke bestemmingen 
erkend wordt door de Vlaamse overheid (vb. hotel, rustoord, 
kinderopvang, ...), dan vraagt die een brandveiligheidsattest. 
Deze attesten maken wij op in opdracht van de bevoegde 
burgemeesters.

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen de reguliere 
en de specialistische dossiers. Onder de reguliere 
dossiers vallen onder meer de normale bouwdossiers van 
meergezinswoningen en industrie. Specialistisch zijn de 
dossiers i.v.m. zorginstellingen, hotels en risicobedrijven. 
 
Belangrijk hierbij is de doorlooptijd van de dossiers. Er kan 
gesteld worden dat een verslag een grotere doorlooptijd 
heeft dan een advies. Dat is meestal toe te schrijven 
aan oplopende wachttijden bij de aanvraag van vereiste 
keuringsattesten of onderhoudsdocumenten. Streefdoel 
is om de gevraagde verslagen en adviezen binnen de 30 

dagen af te leveren. Door corona gebeurden er ook in 
2021 minder plaatsbezoeken in vergelijking met eerdere 
jaren. Wel was er een opvallende stijging in het aantal 
plaatsbezoeken in functie van een attest. Dit is te wijten aan 
de uitgestelde datum voor het behalen van een attest in de 
zorgsector omwille van corona. 

Niettegenstaande de coronapandemie heeft de dienst 
risicobeheersing ervoor gekozen om toch verder 
opdrachten ter plaatse uit te voeren. Uiteraard rekening 
houdend met de coronaregels en beperking van contacten. 

Adviseren en controleren van brandveiligheid doen we voor 
gebouwen, maar ook meer en meer voor evenementen. Na 
een luwe periode tijdens de coronapandemie herleeft deze 
sector met ca. 300 brandweeradviezen en -controles tot 
gevolg. Deze zijn niet opgenomen in bovenstaande cijfers. 
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GEMEENTE 2019 2020 2021

ANZEGEM 4 - 0

AVELGEM 8 2 0

BELGIEK - 7 0

DEERLIJK 7 4 0

HARELBEKE 12 3 2

KORTRIJK 63 19 3

KUURNE 12 5 0

LEDEGEM 3 - 0

LENDELEDE 8 - 1

MENEN 12 7 4

SPIERE-HELKIJN - - 0

WAREGEM 25 7 2

WEVELGEM 26 4 1

WIELSBEKE 1 1 0

ZWEVEGEM 10 3 0

FLUVIA 2 - 0

TOTAAL 193 58 13

7.2  SENSIBILISERING

'Preventie is beter dan repressie', blijft nog 
steeds een kernwaarde waar we vol op inzetten. 
Corona strooide ook in 2021 roet in het eten.  
 
Sinds maart 2020 werden alle BPA-opdrachten on hold 
gezet. Bij de BPA-werking draait het heel vaak om mensen 
ontmoeten, al dan niet in groep en net dit wordt door het 
coronavirus beperkt. 

In september 2021 mochen alle BPA-activiteiten 
(huisbezoeken, kazernebezoeken, schoolbezoeken, 
infosessies, ...) opnieuw worden opgestart. Dit was echter 
van korte duur. Op 29 oktober 2021 werd beslist om alles 
opnieuw on hold te zetten, uitgezonderd de huisbezoeken 
(mits het respecteren van de corona-maatregelen). 

BPA: TYPE + AANTAL OPDRACHTEN 2021

6

4

2

1

31



GEMEENTE 2021

ANZEGEM 11

AVELGEM 19

DEERLIJK 22

HARELBEKE 48

KORTRIJK 126

KUURNE 7

LEDEGEM 38

LENDELEDE 26

MENEN 88

SPIERE-HELKIJN 1

WAREGEM 20

WEVELGEM 29

WIELSBEKE 9

ZWEVEGEM 20

TOTAAL 464

GEMEENTE 2021

ANZEGEM/ VICHTE 29

AVELGEM/ SPIERE-HELKIJN 20

DEERLIJK 36

HARELBEKE 79

KORTRIJK 401

KUURNE 82

LEDEGEM 11

LENDELEDE 8

MENEN 142

WAREGEM/ WIELSBEKE 111

WEVELGEM 77

ZWEVEGEM 59

TOTAAL 1.055

Sinds 2020 schakelden we over van het vroegere 
digitale platform DRK (digitale regio Kortrijk) naar 
Google Workspace op onze MDT's. Een huzarenstukje, 
deze overzet, waar we nog steeds mee bezig zijn. 

7.3  INTERVENTIEPLANNING EN EVENEMENTEN

Door corona zochten heel veel mensen creatief naar 
alternatieven. Er werd dus heel veel advies gevraagd. Er 
werd dus vooral veel ingezet op vlak van voorafgaandelijke 
besprekingen en schriftelijke advisering, veel minder inzet 
inzake controles of aanwezigheid terplaatse. 

De cijfers met de adviezen hiernaast zijn dus niet geheel 
representatief. 

7.4  BRANDEVALUATIE

Hoe kunnen we leren uit branden wanneer we die alleen maar 
blussen? Als zone zetten we volop in op brandevaluatie. Fluvia 
neemt hier de trekkersrol in een pilootproject van Netwerk 
Brandweer. Leren uit branden, enerzijds door het verzamelen 
van bijkomende date na een brandinterventie, anderzijds door 
effectief 'in the field' branden te analyseren. 

Via het Informatieplein, opleidingen en presentaties op 
studiedagen en congressen koppelen we terug naar de 
brandweerwereld. 

uit de datacollect maken we reeds voor het vierde jaar op rij een 
infografiek. 

Voor de brandanalyse'in thefield' heeft Fluvia een team 
brandonderzoek.

We willen leren op operationeel vlak, maar ook wat betreft de 
technische en maatschappelijke brandpreventie.
In 2021 hebben onze analisten maar liefst 97 branden 
onderzocht.
 
In 2021 bracht Fluvia het Jaarboek Leren uit branden 2020 uit.
Het jaarboek geeft een mooi overzicht het project. Ook leerrijke 
cases worden via deze weg teruggekoppeld.
Dat dit pilootproject gewaardeerd wordt binnen de brandweer 
blijkt uit de Fire Forum Award die we met dit project mochten 
ontvangen in november 2021.

Samen met Zone Centrum zetten we verder in op deze 
brandanalyse. In 2021 startte een interne opleiding voor de 
brandanalisten.

PRESTATIES INTERVENTIEPLANNING PRESTATIES EVENEMENTENBEHEER
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40%

ondernemingen woningen
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keuken
technisch lokaal
bureel
andere

OBJECT BRANDSTART

een realisatie van hulpverleningszone Fluvia i.k.v. brandanalyse  I  jaaroverzicht 2021

60%

BRANDOORZAAK

20%

34%

11%

8%

25%

17%
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elektrisch
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ingstoestel

machine opslag meubel
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broei, zelfontbranding

technisch falen

accidenteel 

26%

14%

18%

42%

0%

rijwoning

halfopen woning

vrijstaande woning

appartement

 studentenkamer 6% publieke gebouwen

editie 2021

888 
evaluaties
invulpercentage:

92%

  5%

5% brandgevaarlijke werkzaamheden

brandstichting

het belang van rookmelders

Rookmelders aanwezig bij brand? 

neen ja

47%31%

65%

 24%

Type rookmelders woning
autonoom

centraal

59%

41%

Alarmeerden ze?

Bluspoging voor komst brandweer?
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4%

27%
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8. FINANCIEN 

8.1  GEWONE DIENST OF EXPLOITATIE

In de exploitatie-uitgaven vinden we volgende grote blokken terug: 

• Personeelsuitgaven: 11.840.865,91,70 euro 
In de personeelskosten werd 0,865 mio euro minder uitgegeven in 2021 dan gebudgetteerd.   
Hoofdredenen zijn : 
 1/ Er is minder uitgegeven aan vergoedingen vrijwilligers dan voorzien (- 423 000 euro).   
 2/ Bezoldigingen beroepspersoneel brandweer en DGH en zonale administratie (- 411 000 euro).  
 3/ Andere personeelskosten (- 29 000 euro)  

• Werkingsuitgaven: 3.695.797,95 euro 
Hier werd 0,392 mio euro minder uitgegeven vooral in de werkingskosten van de brandweer op het vlak van  
administratieve en technische kosten en de gebouwkosten. 

• Overdrachten: 110.407,72 euro 
Hoofduitgaven hier zijn de oninbare ontvangsten.  

• Schuld: 6.795,32 euro 
De zone betaalt op vandaag negatieve interesten op rekeningen bij de banken. 

70 71 72 7x Totaal 
personeel werkingskosten overdrachten schuld totaal 

Begroting 2021 (na BW1) 12.670.133,00 4.087.500,00 118.500,00 7.500,00 16.883.633,00
Rekening 2020 11.252.293,70 3.587.315,52 228.747,54 15.068.356,76

Rekening 2021 11.804.865,91 3.695.797,95 110.407,72 15.617.866,90
Verschil - 865.267,09 - 391.702,05 - 8.092,28 -704,68 -1.265.766,10
%aandeel/ groep 75,59% 23,66% 0,71% 0,04% 100,00%

Gewone uitgaven 

6.795,32

34



In de exploitatie-ontvangsten vinden we volgende grote blokken terug: 

90 91 92 Totaal 
overdrachten investeringen schuld totaal 

Begroting 2021 (na BW1) 8.766.933,91 3.493.889,65 12.260.823,56
Rekening 2020 1.334.952,45 1.250,00 1.336.202,45

Rekening 2021 8.236.720,42 3.459.443,52 11.696.163,94
Verschil - 530.213,49 -34.446,13 -564.659,62
%aandeel/ groep 70,42% 100,00%

Buitengewone uitgaven

29,58%

• Prestaties: 1.697.467,90 euro 
Hier zitten in hoofdzaak de opbrengsten vervat uit de facturatie rond brandweeractiviteiten (0,827 mio euro) 
en de facturen dringende geneeskundige hulpverlening (0,781 mio euro).  

• Overdrachten: 13.830.714,77 euro 
In deze opbrengstenpost zitten de dotatie van de gemeenten (8,339 mio euro), de dotaties van FOD BIZA 
brandweer (4,364 mio euro) en deze van FOD VG (1,019 mio euro).  

• Schuld-ontvangsten: 150,83 euro 
Hierin zitten de bankintresten op de gelden op de rekening van de zone vervat. 

8.2  BUITENGEWONE DIENST OF INVESTERINGEN

In 2021 werd 1,664 mio euro vastgelegd voor reguliere investeringen naar aanleiding van beslissingen door de zoneraad. 
Hierbij een overzicht: 

60 61 62 Totaal 
prestaties overdrachten schuld totaal 

Begroting 2021 (na BW1) 1.594.000,00 13.762.976,28 0,00 15.356.976,28
Rekening 2020 1.912.907,91 14.735.674,80 451,25 16.649.033,96

Rekening 2021 1.697.467,90 13.830.714,77 150,83 15.528.333,50
Verschil 103.467,90 67.738,49 150,83 171.357,22
%aandeel/ groep 10,93% 89,07% 0,00% 100,00%

Gewone ontvangsten

Programma 2021 tot. na BW 2021 R2021

investeringen kazernes 325.000,00 146.256,91
bureaumateriaal 5.000,00 908,32
informaticamateriaal 190.000,00 167.569,70
klein rollend materiaal 158.000,00 156.966,87
aankoop ladderwagen 692.000,00 691.484,15
brandweer PBM, kledij en materiaal 465.000,00 456.622,91
uitrusting ambulanciers 45.000,00 44.267,39

1.880.000,00 1.664.076,25
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In 2021 werden ook de eerste projecte in het kader van de kazerneringsovereenkomst gerealiseerd. Er werd voor 10,031 
mio euro geïnvesteerd. 

De financiering gebeurde via een kazerneringsdotatie vanuit de gemeenten (6 mio euro) en technisch via een lening van 
de gemeenten Menen, Deerlijk en Anzegem (6,041 mio euro). Het recht van opstal voor de kazernes Belgiek, Menen en 
Waregem (bouw gestart) werden betaald. Daarnaast gebeurden ook de eerste vastleggingen voor de nieuwe kazerne 
Bramier en werden de kosten voor de ontwerpers van de wedstrijd rond Evolis vergoed. 

Hierbij in overzicht: 

Meer financiële informatie over 2021 kan je terugvinden in het financieel verslag die op de zoneraad zal worden gebracht naar 
aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening 2021 of in de jaarrekening 2021 zelf. 

gemeente jaar 
ontvanst/ uitgave 0 U

Kazernering 6.000.000,00 0 U 4.063.462,08

aankoop/ aflossing kazerne Menen 2.920.401,68 973.467,24
Anzegem aankoop/ aflossing kazerne Belgiek 1.559.978,51 520.250,29
Deerlijk aankoop/ aflossing kazerne Belgiek 1.560.750,88 519.992,83
Waregem toegestane lening kazerne Waregem 1.445.608,16

leningen aan gemeenten 6.041.131,07
BTW-aftrek -72.630,46
kazerne Bramier 500.000
kazerne Kortrijk - Zwevegem 104.143,56
investeringssubsidies 6.000.000,00
UITGAVEN 5.968.500,61 4.063.462,08
ONTVANGSTEN 6.000.000,00 6.041.131,07
TOTAAL 12.041.131,07 10.031.962,69

2021
technisch boekhoudk
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