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V oorwoord
Sinds 1 januari 2015 worden de brandweerdiensten in België niet langer
georganiseerd door individuele steden en
gemeenten maar zijn ze samengevoegd
in grotere brandweerzones en worden ze
beheerd door alle burgemeesters van de
gemeenten die deel uitmaken van die
zone.
Voor onze zone, de Hulpverleningszone
Oost, Vlaams-Brabant, betekent dit een samenvoeging van 7
brandweerdiensten (8 posten) die instaan voor een hulpverleningszone bestaande uit 32 gemeenten.
Eindelijk is deze hervorming tot stand gekomen. De
wetgeving waarop de brandweer, tot vorig jaar, georganiseerd was, dateerde van de jaren ’60 en ’70 en was zeer
dringend aan modernisering toe. Zoals zo dikwijls diende er
iets te gebeuren om een noodzakelijke verandering in gang
te zetten. Voor de brandweerorganisatie was dit de gasramp
van Gellingen op 30 juli 2004, inmiddels dus al meer dan
10 jaar geleden. De daarna opgerichte commissie Paulus,
genoemd naar de toenmalige gouverneur van de provincie
Antwerpen, die de commissie voorzat, heeft in haar eindrapport de basisprincipes voorgesteld die zijn overgenomen
in een nieuwe basiswet, van 15 mei 2007, betreffende de
civiele veiligheid.
Eindelijk kunnen we, met samengevoegde krachten, werken
aan een betere organisatie, die moet leiden tot een betere
hulpverlening, waar u als burger recht op heeft.

Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot
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Zonecommandant Dirk Decoster
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H ervorming: waarom?
De hervorming van de brandweer en Civiele Bescherming is gebaseerd op
volgende basisprincipes:
1. Elke burger heeft recht op de snelste adequate hulpverlening
2. Een gelijkwaardige dienstverlening genereert een gelijkwaardige kost
3. Een schaalvergroting is noodzakelijk

- Innovatie, waarbij de beste middelen,
opleidingen, procedures en regelgeving onderzocht worden en best practices uitgewisseld kunnen worden.
- Een uniformisering en herwaardering

In de Wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid worden de principes
van organisatie en werking van de brandweer en de Civiele Bescherming bepaald.
34 hulpverleningszones
De organisatie van de brandweer is op
1/1/2015 volledig over gegaan van een
gemeentelijke organisatie naar een
zonaal systeem. Het Koninklijk Besluit
over de hulpverleningszones verdeelt
België in en groepeert de huidige 250
brandweerkorpsen tot 34 hulpverleningszones. Die zones, waarvan de hulpverleningszone Oost, Vlaam-Brabant er één is,
vormen de organisatiestructuur van de
toekomstige brandweer.
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Schaluinstraat 2, 3290 Diest
(013) 38.03.50
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- Een doorgedreven samenwerking en efficiënte taakverdeling tussen de posten
van één zone, tussen de hulpverleningszones, en tussen zones en eenheden van de Civiele Bescherming.

- Schaalvergroting, met een efficiëntere
besteding van budget tot gevolg.

N

- Een gelijkaardige werkwijze, waarbij
alle posten van de zone op een gelijkwaardige, efficiënte en veilige manier
tussenkomen bij interventies.
Dit is nodig om het principe van de
snelste adequate hulp, dat al sinds een
aantal jaar wordt toegepast, op een
professionele manier te kunnen uitvoeren.

van het administratief en geldelijk
statuut
van
het
operationeel
personeel (beroeps én vrijwilligers) en
het administratief en technisch personeel.
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Om deze basisprincipes te implementeren in de werking van de zone dienen
we o.a. te zorgen voor:
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De z one in kaart

Attenhovenstraat 47, 3400 Landen
(011) 83.22.88
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Brandweerpost Landen
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Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Bertem
Bierbeek
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Herent
Hoegaarden
Hoeilaart
Holsbeek
Huldenberg
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29.074
9.979
6.094
9.773
9.800
11.971
7.974
23.219
5.944
5.300
14.204
20.900
6.732
10.630
9.871
9.668

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

(Bevolking op 1 januari 2014, totaal: 521.886)

Kampenhout
Keerbergen
Kortenaken
Landen
Leuven
Linter
Lubbeek
Oud-Heverlee
Overijse
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tervuren
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw

11.517 inwoners
12.879 inwoners
7.881 inwoners
15.783 inwoners
98.292 inwoners
7.166 inwoners
14.127 inwoners
10.986 inwoners
24.643 inwoners
16.169 inwoners
22.751 inwoners
21.321 inwoners
10.659 inwoners
33.511 inwoners
14.776 inwoners
8.292 inwoners

B E S T UUR
Zoneraad

(bestaande uit de burgemeesters van de gemeenten uit de zone)

André Peeters
(Aarschot)
Willy Michiels
(Begijnendijk)
Hans Vandenberg
(Bekkevoort)
Michel Baert
(Boortmeerbeek)
Sarah Boon
(Boutersem)
Albert Mees
(Bertem)
Johan Vanhulst
(Bierbeek)
Jan Laurys
(Diest)
Jo Roggen
(Geetbets)
Peter Reekmans
(Glabbeek)
Edmond Fillet
(Haacht)
Marleen Schouteden
(Herent)
Jean-Pierre Taverniers
(Hoegaarden)
Tim Vandenput
(Hoeilaart)
Hans Eyssen
(Holsbeek)
Danny Vangoidtsenhoven
(Huldenberg)
Kris Leaerts
(Kampenhout)
Dominick Vansevenant
(Keerbergen)
André Alles
(Kortenaken)

Provinciesteenweg 34, 3150 Haacht
016/31.72.11
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Brandweerpost Haacht
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Zonecollege
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Louis Tobback (voorzitter)
(Leuven)
André Peeters
(Aarschot)
Michel Baert
(Boortmeerbeek)
Jan Laurys
(Diest)
Jo Roggen
(Geetbets)
Gino Debroux
(Landen)
Tania Roskams
(Lubbeek)
Dirk Brankaer
(Overijse)
Dirk Claes
(Rotselaar)
Manu Claes
(Scherpenheuvel-Zichem)
Marcel Logist
(Tienen)
Rudi Beeken
(Tielt-Winge)

Gino Debroux
(Landen)
Louis Tobback
(Leuven)
Marc Wijnants
(Linter)
Tania Roskams
(Lubbeek)
Adri Daniëls
(Oud-Heverlee)
Dirk Brankaer
(Overijse)
Dirk Claes
(Rotselaar)
Manu Claes
(Scherpenheuvel-Zichem)
Jan Spooren
(Tervuren)
Rudi Beeken
(Tielt-Winge)
Marcel Logist
(Tienen)
Paul Dams
(Tremelo)
Jos Ceyssens
(Zoutleeuw)
Louis Tobback
(voorzitter)
Dirk Decoster
(zonecommandant)
Helga Paulissen
(secretaris)
Saskia De Beucker
(secretaris)
Luc Aerts
(financieel beheerder)

P E RS O NE E L
Brandweerpost AARSCHOT
Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot
- 3 beroeps brandweermannen
- 46 vrijwillige brandweermannen

Brandweerpost OVERIJSE
Schavei 77, 3090 Overijse
- 26 beroeps brandweermannen
- 36 vrijwillige brandweermannen

Brandweerpost DIEST
Schaluinstraat 2, 3290 Diest
- 2 beroeps brandweermannen
- 52 vrijwillige brandweermannen

Brandweerpost SCHERPENHEUVEL
Prattenborgstraat 14B,
3270 Scherpenheuvel-Zichem
- 1 beroeps brandweermannen
- 35 vrijwillige brandweermannen

Brandweerpost LANDEN
Attenhovenstraat 47, 3400 Landen
- 10 beroeps brandweermannen
- 51 vrijwillige brandweermannen

Terbankstraat 20, 3001 Leuven
(016) 31.72.11
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Brandweerpost Leuven
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Brandweerpost LEUVEN / HAACHT
Terbankstraat 20, 3001 Leuven
- 127 beroeps brandweermannen
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Brandweerpost TIENEN
Diestsesteenweg 360, 3300 Tienen
- 39 beroeps brandweermannen
- 21 vrijwillige brandweermannen
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Schavei 77, 3090 Overijse
(02 ) 687.73.63

N

ST

T

OO

Brandweerpost Overijse
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Brandweerpost Scherpenheuvel-Zichem
Prattenborgstraat 14B, 3270 Scherpenheuvel-Zichem
(013) 78.08.00

ZONERAAD

ZONECOLLEGE : Voorzitter L. Tobback

Zonecommandant: Dirk Decoster

Posten

Beleidscluster preparatie/uitvoering: Jeroen Ameel

Zonaal secretariaat & communicatie

Aarschot:

Jan Decoene
Stefan Vanlingen, Robrecht Vanhagendoren
Diest:
Koen Bosmans
Eric Valgaeren, Eddy Pans, Filip Lambrechts
Landen:
Carlo Willems
Leuven/Haacht: Bart Gijzen
Geert De Nijn, Rolph Vanmassenhoven
Overijse: Manu Goossens
Marc Wauters, Dieter Meeus, Filip Clemeur
Scherpenheuvel: Bert Crabbé
Tienen:
Rudi Saboo
Jean-Pierre Beuttels
Administratieve medewerkers

Proactie: Stefaan Van Broeck

Preparatie: opleiding: Benny Engelbos
Fysiek: Gerrit Van Uffel
Operationeel: Rudi Saboo

Preparatie: materieel: Wieland Verboomen
Rollend materieel: Eric Valgaeren
Niet-rollend materieel/persoonlijke beschermingsmiddelen:
J.P. Beutels - Koen Bosmans

Operationele communicatie, alarmering,
dispatching: Tom Branders

Gebouwen: Jan Decoene
Proactie: Interventieplannen, hydrantenbeheer
ICT

Preventie: Dieter Brants
Preventionisten
Evenementen: Tijl Mertens
Brandpreventieadviseurs (BPA)

Uitvoering: operaties & noodplanning:
Jan Lambrechts
Operaties/procedures: Wouter Meuwis
Gespecialiseerde teams: Dieter Van Haecke

Ambulancedienst: Roel Vanderwegen

Personeelsdienst & HR
Reglementering: Tina Van Craenenbroeck
HR beleid: Marleen Buelens

Preventieadviseur

Aankoop/logistiek & financiën:
Dirk Wauters

TA KE N VAN D E BRA N DW E E R
De algemene opdrachten van de hulpverleningszones, bepaald door de wet van 15 mei 2007, zijn:

Naast het uitvoeren van interventies is de
preventie een groot en belangrijk takenpakket.
Door sensibiliseringscampagnes voor bepaalde doelgroepen en particulieren wordt
de aandacht gevestigd op het belang van de
brandveiligheid en verhoogt de zelfredzaamheid van de burger.
Bij evenementen wordt, in functie van de
risico-analyse, voorafgaand advies gegeven.
De hulpverleningszones dienen ook toe te
zien op de toepassing van de brandpreventievoorschriften die voor heel wat gebouwtypes
en instellingen worden opgelegd door lokale,
regionale of federale reglementering inzake de
preventie van brand en ontploffing.

Diestsesteenweg 360, 3300 Tienen
(016) 80.45.60
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Brandweerpost Tienen
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4. Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van
radioactieve stoffen en ioniserende straling
- Geurhinder, verkenning in het kader van een
milieuvervuiling of -hinder, bestrijding
- Explosiegevaar
- Ongeval gevaarlijke chemische, biologische,
radiologische of nucleaire stoffen
- Aardgas- of LPG-lek of -geur
- Vervuiling door koolwaterstoffen op de openbare
weg zodat de vrije doorgang verhinderd wordt

De volledige lijst van de opdrachten en taken en
de taakverdeling tussen de hulpverleningszones en
de operationele eenheden van de Civiele Bescherming is opgenomen in het koninklijk besluit van 10
juni 2014.
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3. Bestrijding van brand en ontploffing en hun
gevolgen
- Melding branddetectie, brandgeur, controle van
goede blussing/rookontwikkeling
- Brand in een gebouw van elk type,
industrie,explosie, hoogspanningsinstallatie
- Brand in een tunnel, ondergrondse parking,
metro- of treinstation
- Brand van alle types voertuigen
- Brand van containers, vuilnisbakken, schoorsteenbrand
- Brand van bossen, heide, berm, gras, talud

Bij grootschalige incidenten kan de brandweer
ondersteuning of versterking inroepen van de
Civiele Bescherming. Deze hebben daarenboven
nog eigen specifieke opdrachten zoals:
- Beheer van nationale voorraad jodiumtabletten,
zandzakken, blusschuim,...
- Biologische incidenten: in het kader van de
noodplanning, ontsmetting
- Opdrachten in het buitenland bij overstromingen, aardbevingen, ...
- Technische ondersteuning op vraag van de politie
of gerechtelijke autoriteiten
- Diverse opdrachten inzake logistieke steun

N

2. Dringende geneeskundige hulpverlening
- De regelgeving hierover is de bevoegdheid van
het de federale overheidsdienst Volksgezondheid. In de zone zijn er erkende ziekenwagens
in de posten Haacht, Leuven, Overijse, Tienen
en Landen

5. Logistieke ondersteuning
- Bijstand aan dringend geneeskundig vervoer
- Beleids- en operationele coördinatie in geval van
grootschalige operaties of bij afkondiging van
een rampenfase

HU

1. Redding van en de bijstand aan personen in
bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun goederen
- Persoon bekneld in een machine, in een
voertuig, onder trein, tram of metro, onder
brokstukken,...
- Persoon opgesloten in lift, elektrocutie persoon,
CO-vergiftiging, persoon te water
- Redding op hoogte, persoon die dreigt van een
hoogte te vallen of te springen
- Dier in nood, gevaarlijk dier, wespennest
- Storm, valgevaar voorwerp op openbare plaats
- Overstromingen
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RETRIBUT I EREG L EM ENT
Elk brandweerkorps had vroeger zijn eigen retributiereglement voor het factureren
van prestaties. Deze verschilden vaak grondig van elkaar. Eén van de eerste beslissingen van de nieuwe hulpverleningszone was een eengemaakt retributiereglement.
Zo werden retributies vastgesteld voor het uitvoeren van interventies en preventieopdrachten.
Het volledige reglement is vormgegeven in het Koninklijk Besluit van 25 april 2007:
“Vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en
diegene die gratis zijn.”
Volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:
1. De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing
2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een
noodoproep om mensen te beschermen of te redden
3. Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen
De volledige lijst is opgesomd in het hierboven vermelde koninklijk besluit. In andere
gevallen - bijvoorbeeld bij het opruimen van milieuverontreiniging, het reinigen van
een wegdek, kwaadwillige oproepen,… - worden de prestaties wel gefactureerd. Hiervoor werden uurtarieven vastgelegd voor de inzet van brandweerpersoneel en het
materieel.
Het retibutiereglement, met een opsomming van de tussenkomsten die aangerekend
worden, is raadpleegbaar op de website van uw gemeente.
Voor het vervoer met de ziekenwagen verandert er niets. Hiervoor gelden de wettelijke tarieven, vastgelegd door de federale overheidsdienst Volksgezondheid.
In de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant wordt ook een retributie geheven op
sommige, door de zone uitgevoerde brandpreventieopdrachten.
Onder brandpreventieopdrachten wordt verstaan de schriftelijke adviesverleningen
en controlebezoeken die het voorkomen van brand betreffen. Deze opdrachten worden uitgevoerd door officieren en onderofficieren en het daartoe bevoegde personeel
van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant.
Het volledige reglement is raadpleegbaar op de website van uw gemeente.

V.U. Dirk Decoster, Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Terbankstraat 20, 3001 Leuven

C ON TA C T EER O N S
AARSCHOT
Boudewijnlaan 4, 3200 Aarschot
(016) 56.66.57

LEUVEN
Terbankstraat 20, 3001 Leuven
(016) 31.72.11

DIEST
Schaluinstraat 2, 3290 Diest
(013) 38.03.50

OVERIJSE
Schavei 77, 3090 Overijse
(02) 687.73.63

HAACHT
Provinciesteenweg 34, 3150 Haacht
(016) 31.72.11

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Prattenborgstraat 14B,
3270 Scherpenheuvel-Zichem
(013) 78.08.00

LANDEN
Attenhovenstraat 47, 3400 Landen
(011) 83.22.88

TIENEN
Diestsesteenweg 360, 3300 Tienen
(016) 80.45.60

