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Beste lezer
“Het kost zoveel mentale energie om al het nieuws bij te houden, dat
je die niet meer kan gebruiken om nieuwe dingen te bedenken. We
zijn dus van scheppers, gezapige consumenten geworden. Door de
bomen het bos niet meer zien: een reëel gevaar met de enorme
hoeveelheid nieuws die op je af komt. In de stortvloed aan zinloos
nieuws verdrinken de subtiele lange-termijn effecten, die echt
relevant zijn. Het bombardement aan nieuws maakt je een
oppervlakkige denker. Je gaat nieuwsberichten zoeken die in je
straatje passen, wat lastiger is als er weinig nieuws is. Het is ook
slecht voor je concentratievermogen. Concentratie is een spier en het
lezen van een lang artikel helpt goed. In de woorden van psycholoog Michael Merzenich: “We trainen
ons brein om het te richten op onzin”. Nieuws moet. Nieuws doet je goed: de boodschap die we
nochtans met de paplepel al ingegoten krijgen”.
Dit berichtje op internet trekt de aandacht. Zeker als er een klein bombardement aan nieuws
klaarligt: het jaarverslag van de gouverneur. Boordevol informatie over een boeiend werkjaar 2013.
Jaarverslagen hebben ontegensprekelijk hun nut, onder meer als naslagwerk. Wel is er het gezond
besef dat dit geen uitnodigende lectuur is om je mee in een knusse fauteuil te nestelen. Als lezer van
dit jaarverslag weet je ontegensprekelijk dat een voorwoord van een jaarverslag in haar beste vorm
een korte weergave is van de bevindingen van de gouverneur in een terugblik over het afgelopen
jaar 2013.
Ik kon vorig jaar opnieuw rekenen op een prachtige ploeg van gemotiveerde ambtenaren, die samen
met mij de opdrachten van mijn ambt als provinciegouverneur uitvoerden. Het algemeen belang is
de essentie van deze taakinvulling. Dat besef is sterk aanwezig. Het primaat van het algemeen belang
garandeert immers maatschappelijk relevante keuzes en vrijwaart van willekeur. De focus ligt op een
kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedere West-Vlaming en aan iedereen die in onze provincie komt.
Dat kon ik ten volle ervaren bij de twee noodsituaties van eind 2013: de kettingbotsing op de A19 en
de sinterklaasstorm.
Vrij dikwijls word ik gefrappeerd door de no-nonsens mentaliteit, die ik als enigszins karakteristiek
voor West-Vlaanderen ervaar. Niet alleen zeggen, maar ook doen.
Vanzelfsprekend ben ik mijn opdrachtgevers dankbaar voor hun vertrouwen. Zij zijn voor mij een
belangrijke stimulans om het meer dan goed te willen doen.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen
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1
Deel 1
Vlaamse opdrachten en
bevoegdheden
HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJK TOEZICHT
De provinciegouverneur is commissaris van de Vlaamse Regering en oefent in die hoedanigheid
taken uit die rechtstreeks door de Vlaamse Regering aan de gouverneur werden toegewezen. Een
mooi voorbeeld van die taken is het uitoefenen van het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen.
Voor de voorbereiding van dossiers in het kader van het bestuurlijk toezicht kan de gouverneur
beroep doen op de provinciale afdeling West-Vlaanderen van het Agentschap voor Binnenlands
Bestuur.
De provinciale afdeling West-Vlaanderen van ABB ondersteunt de gouverneur, en de Vlaamse
minister voor bestuurszaken, in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid voor
de lokale besturen. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuurlijk
toezicht in West-Vlaanderen. Wanneer een beslissing van een lokaal bestuur niet conform de
wetgeving of het algemeen belang is, zal de afdeling een voorstel doen aan de provinciegouverneur
om in te grijpen. De gouverneur kan beslissen om in te grijpen (een toezichtmaatregel nemen) naar
aanleiding van een klacht aan zijn adres over een beslissing van een lokaal bestuur, over een
handeling van een lokaal bestuur, … . Daarnaast moeten
de lokale besturen een aantal van hun beslissingen
toezenden aan de gouverneur. Die beslissingen worden
dan gecontroleerd en indien nodig beslist de gouverneur
om een toezichtmaatregel te nemen. ABB wil echter
zoveel mogelijk de lokale besturen pro-actief
ondersteunen en begeleiden zodat toezichtmaatregelen
uitzonderlijk worden.
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Voor meer informatie over de werking van ABB en de thema’s waarvoor u bij ons terecht kunt:
www.binnenland.vlaanderen.be of www.vlaanderen.be/binnenland. U vindt op de website van het
agentschap ook meer informatie over de taken van de provinciale afdeling.
Hierna volgt een overzicht van het takenpakket in 2013 van ABB West-Vlaanderen. In concreto gaat
het om die taken die de afdeling voorbereidt voor de gouverneur. Enerzijds wordt informatie
gegeven over de adviesverlening, meer bepaald over het aantal vragen dat werd beantwoord in 2013
per thema en onderwerp. Anderzijds wordt informatie gegeven over het aantal dossiers in het kader
van bestuurlijk toezicht dat in de loop van 2013 werd behandeld per thema, per soort bestuur en per
soort besluit.
Totalen van het takenpakket van ABB West-Vlaanderen in kader van het bestuurlijk
toezicht door de gouverneur:
269 klachten
2479 dossiers van inzendingsplichtige besluiten
3047 adviesvragen

1.1 ALGEMENE WERKING LOKALE BESTUREN
De behandeling van volgende onderwerpen hoort onder het thema “algemene werking lokale
besturen” thuis: de werking van de raden en van de uitvoerende colleges, openbaarheid van bestuur,
het statuut van de mandatarissen, de begraafplaatsen en de lijkbezorging, de voordracht, benoeming
en eedaflegging van de burgemeesters, het onderzoek van de toekenning van eretitels, … .

1.1.1 Adviesvragen
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 77 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t. de
algemene werking van de lokale besturen:
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Daarnaast werden ongeveer 35 vragen van lokale besturen over de werking van de lokale besturen
mondeling beantwoord.

1.1.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 157 klachten behandeld m.b.t. de algemene werking
van de lokale besturen. In 16 gevallen werd naar aanleiding van de klacht een opmerking gemaakt
aan het bestuur, in 1 geval werd het besluit waartegen klacht werd ingediend geschorst en in 0
gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen
of was er geen toezichtmaatregel mogelijk.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoud van de klachten: tegen welk bestuur werd
klacht ingediend en waarover ging de klacht.
Werking

Andere1

Totaal

Gemeente

93

48

141

O.C.M.W.

7

6

13

Erediensten

0

1

1

Politiezones

0

0

0

Andere2

0

2

2

Totaal

100

57

157

1

Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, …
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: gemeentebedrijven en andere verzelfstandigingsvormen,
provinciebestuur, provinciebedrijven en andere verzelfstandigingsvormen, O.C.M.W.-verenigingen. Dit geldt
voor alle hierna volgende tabellen.
2
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1.1.3 Voordracht en eedaflegging burgemeesters
Naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen of ten gevolge van het ontslag van de burgemeester
moet er een nieuwe burgemeester aangesteld worden. Om dat te kunnen doen moeten de
gemeentesecretaris van diezelfde gemeente of de politieke partijen van de kandidaat-burgemeester
een akte van voordracht overmaken aan de provinciegouverneur. Die akte moet voldoen aan een
aantal voorschriften en er dienen een aantal documenten worden bijgevoegd.
De mensen van het team algemene werking lokale besturen controleren voor de gouverneur of de
akte van voordracht op ontvankelijkheid, volledigheid of er geen sprake is van onverenigbaarheid en
winnen het advies van de procureur-generaal van het hof van beroep in.
Op basis van deze informatie kan de gouverneur zijn advies uitspreken over de kandidaat
burgemeester waarna het volledige dossier wordt overgemaakt aan de minister die al dan niet zorgt
voor de benoeming van de betrokken burgemeester. Na de benoeming legt de burgemeester de eed
af in handen van de provinciegouverneur.
Het nieuwe of vernieuwde mandaat van de burgemeesters na de gemeenteraadsverkiezingen op 14
oktober 2012 ging in op 1 januari 2013. Alle burgemeesters legden echter al eind 2012 de eed af. In
2013 waren er geen bijkomende burgemeesterswissels.
Aantal akten van voordracht gecontroleerd in 2013: 0.
Aantal eedafleggingen in 2013: 0.

1.1.4 Raad voor Verkiezingsbetwistingen
De Raad voor Verkiezingsbetwistingen is een administratief rechtscollege en behandelt betwistingen
in verkiezingszaken van de lokale besturen. Het secretariaat van deze raad wordt georganiseerd
onder leiding van de provinciegouverneur.

In 2013 werden er geen bijkomende klachten voor de Raad voor
Verkiezingsbetwistingen geregistreerd. De Raad heeft in februari 2013 wel
ambtshalve 10 beslissingen genomen inzake OCMW-raadsverkiezingen. Alle
uitspraken kunnen geconsulteerd worden op
http://www.vlaanderenkiest.be/uitspraken-raad-voor-verkiezingsbetwistingenprovincie-west-vlaanderen-2012-2018

1.1.5 Toekennen eretitels mandatarissen
Een verzoek voor het toekennen van een eretitel aan een mandataris wordt ingediend bij de
gouverneur en toegekend door de Vlaamse Regering. Het advies van de gouverneur kan ook in deze
dossiers gevraagd worden.
In 2013 werden 13 verzoeken tot verlening van een eretitel gecontroleerd.
Waarvan 13 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
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1.2 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN PATRIMONIUM
Hierna volgt informatie over de dossiers die handelen over overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten aan lokale besturen. De behandeling van volgende onderwerpen hoort thuis
onder het thema patrimonium: verrichtingen inzake onroerende goederen zoals verkoop of verhuur
en onteigeningen door lokale besturen.

1.2.1 Adviesvragen
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 55 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
overheidsopdrachten en patrimonium van lokale besturen:
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Daarnaast werden ongeveer 1270 vragen van lokale besturen m.b.t. overheidsopdrachten en
patrimonium mondeling beantwoord.

1.2.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 43 klachten behandeld m.b.t. de overheidsopdrachten
en patrimonium. In 0 gevallen werd naar aanleiding van de klacht een opmerking gemaakt aan het
bestuur, in 0 gevallen werd het besluit waartegen klacht werd ingediend geschorst en in 0 gevallen
werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen of was
er geen toezichtmaatregel mogelijk. Twee dossiers zijn op het ogenblik dat dit jaarverslag werd
opgemaakt nog in behandeling. Het resultaat is nog niet gekend.
Overheidsopdrachten

Patrimonium

Andere3

Totaal

Gemeente

21

11

0

32

O.C.M.W.

2

6

0

8

Erediensten

0

3

0

3

Politiezones

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

Totaal

23

20

0

43

1.2.3 Gesubsidieerde werken aan beschermde monumenten
Voor werken aan beschermde monumenten kan een restauratiepremie worden bekomen. Wanneer
het om een beschermd monument gaat in eigendom van een lokaal bestuur gelden de voorwaarden
inzake de wetgeving op de overheidsopdrachten. Zowel in de ontwerp- als gunningsfase zullen de
ingezonden dossiers op juridisch en op administratief vlak worden onderzocht door ABB.

3

Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, …
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In 2013 werden 88 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan beschermde
monumenten (gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst) behandeld
Waarvan 88 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Pré-advies: 7
Ontwerp: 19
Gunning: 16
Uitbetalingen: 46
In 2013 werden 70 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan beschermde
monumenten (gebouwen niet erkend voor de uitoefening van de eredienst)
behandeld
Waarvan 70 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Pré-advies: 3
Ontwerp: 24
Gunning: 16
Uitbetalingen: 27

1.2.4 Gesubsidieerde werken aan niet beschermde gebouwen erkend voor de
uitoefening van de eredienst
Ook voor niet beschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst kan een subsidie
worden aangevraagd wanneer renovatie of herstellingswerken noodzakelijk zijn. De procedure om
dergelijke subsidie aan te vragen, verloopt volledig via de gouverneur.
In 2013 werden 99 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan nietbeschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst behandeld
Waarvan 99 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Ontwerp: 22
Gunning: 27
Uitbetalingen: 50

1.2.5 Specifiek toezicht op dossiers inzake gemeentelijke rioleringswerken met
gewestbijdrage
Wanneer een lokaal bestuur rioleringswerken wil uitvoeren die in aanmerking komen voor een
gewestbijdrage dan moet het opdrachtgevend bestuur een voorontwerp van de voorgenomen
werken insturen bij de Vlaamse milieumaatschappij.
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Een ambtelijke commissie beoordeelt inhoudelijk het voorstel waarna een subsidiebesluit wordt
afgeleverd, waarvan de betrokken provinciegouverneur een kopie ontvangt.
Vervolgens zal de provinciegouverneur het in te sturen ontwerpdossier beoordelen. Wanneer alle
aspecten in orde bevonden zijn, levert de gouverneur een conformiteitsverklaring af. Op basis
hiervan kan het lokaal bestuur de aanbesteding uitschrijven, de opdracht gunnen, de werken laten
uitvoeren en de uitbetaling van de gewestbijdrage opvragen.
In 2013 werden 82 dossiers in verband met gemeentelijke rioleringswerken met
gewestbijdrage behandeld
Waarvan 82 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg

1.2.6 Goedkeuringstoezicht op beslissingen van besturen van de polders en
wateringen
De gouverneur moet zijn goedkeuring geven aan een gunningsdossier van een polder of watering
vooraleer de polder of de watering kan overgaan tot de uitvoering van de voorgenomen werken.
In 2013 werden 18 dossiers in verband met beslissingen van besturen van polders en
wateringen behandeld
Waarvan 18 met goedkeuringsbesluit als gevolg
Waarvan 0 met weigeringsbesluit als gevolg

1.2.7 Onteigeningen
Dossiers tot onteigening van onroerende goederen ten voordele van de lokale besturen (gemeenten,
OCMW’s) en regionale besturen (provincies, intercommunales) die door de Vlaamse Minister van
Binnenlands Bestuur wordt gemachtigd of geweigerd, worden sedert 1 februari 2012 voorbereid
worden door de provinciale Afdelingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur
De opdracht omvat het onderzoek van het ingezonden dossier en samenstelling van een volledig
dossier dat aan de Minister wordt voorgelegd tot het nemen van een beslissing.
Vooreerst wordt het dossier onderzocht en worden eventuele ontbrekende stukken opgevraagd.
Eenmaal alle documenten in het dossier aanwezig zijn, wordt de functioneel bevoegde minister
aangeschreven met de vraag om een advies. Dit advies is niet dwingend. Indien er geen antwoord
aankomt binnen de 30 dagen, kan het dossier verder worden afgehandeld.
Het behandeling van het dossier bestaat in het samenstellen van het dossier dat volledig klaar is om
aan de minister te worden voorgelegd, met name het opmaken van een ontwerpbeslissing, een nota
voor de minister onder handtekening van de administrateur-generaal, de brieven naar de
gemachtigde instantie met de vraag de voorgeschreven handelingen te stellen alsook een brief naar
de provinciegouverneur tot kennisgeving van de ministeriële beslissing en een ontwerp tot publicatie
in het Belgisch Staatsblad.
De Provinciale Afdeling volgt het dossier op van de start (inkomen dossier eventueel voorafgegaan
door telefonische afspraken) tot en met de publicatie in het B.S.
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In 2013 werden 8 dossiers in het kader van onteigeningen behandeld.

1.2.8 Strandconcessies
Jaarlijks dienen de 10 kustgemeenten vóór 1 mei aan de gouverneur mee te delen welke
maatregelen er zullen worden genomen inzake de strandconcessies voor de exploitatie van baden,
met name het organiseren van een reddingsdienst alsook het organiseren van een dienst voor hulp
aan drenkelingen.
Jaarlijks worden hiervoor de 10 kustgemeenten aangeschreven en uit de antwoorden wordt een lijst
samengesteld met organisatie over de ganse kust welke wordt meegedeeld aan de
provinciegouverneur en de arrondissementscommissarissen.
In 2012 werden 12 onteigeningsdossiers ontvangen, waarvan er 3 hebben geleid tot
een ministeriële machtiging. De 9 overige dossiers werden verder behandeld in 2013.
In 2013 werden 8 nieuwe onteigeningsdossiers ontvangen en behandeld.
In 2013 werd in 11 dossiers een machtiging bekomen en werd er 1
weigeringsbeslissing genomen door de minister.
Daarnaast werd in 10 dossiers advies gevraagd aan de afdeling.

1.3 FINANCIËN EN FISCALITEIT LOKALE BESTUREN
De behandeling van volgende onderwerpen hoort thuis onder dit thema: budgetten,
meerjarenplannen en jaarrekeningen van lokale besturen, belastingen en retributies, … .

1.3.1 Adviesvragen
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 319 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
financiën en fiscaliteit van lokale besturen:
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Daarnaast werden ongeveer 975 vragen van lokale besturen m.b.t. financiën en fiscaliteit mondeling
beantwoord waarvan 650 vragen handelden over de beleids- en beheerscyclus (zie punt 1.3.4.).

1.3.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 45 klachten behandeld m.b.t. de financiën en de
fiscaliteit van de lokale besturen. In 5 gevallen werd naar aanleiding van de klacht een opmerking
gemaakt aan het bestuur, in 1 geval werd een besluit op basis van de overzichtslijst geschorst en in 0
gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen
of was er geen toezichtmaatregel mogelijk.
Retributie &
belasting

Rekening

Budget &
meerjarenplan4

Andere5

Totaal

Gemeente

33

1

4

3

41

O.C.M.W.

0

0

0

1

1

Erediensten

0

0

0

3

3

Politiezones

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

Totaal

33

1

4

7

45

1.3.3 Bestuurlijk toezicht – behandeling inzendingsplichtige besluiten
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 2258 toezichtdossiers behandeld m.b.t. de financiën en
de fiscaliteit van de lokale besturen. In 381 gevallen werd naar aanleiding van de controle van een
besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt, in 7 gevallen werd het besluit goedgekeurd met
ambtshalve wijzigingen, in 1 geval was er een niet-goedkeuring, in 1 geval werd het besluit na 2
4

Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: beslissing m.b.t. dwingende en onvoorziene kosten, een
saneringslening, een overruling van een weigering tot betaling, een overruling van een weigering tot visering, …
5
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klachten tegen dit besluit geschorst en in 0 gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere
gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk. 180
dossiers zijn op het ogenblik dat dit jaarverslag werd opgemaakt nog in behandeling. Het resultaat is
nog niet gekend.
In het aantal retributie- en belastingdossiers is er een merkbare stijging. De reden hiervoor is dat er
in 2013 een nieuwe legislatuurperiode is begonnen met al dan niet een coalitiewissel tot gevolg. Het
nieuwe bestuur kan de keuze maken om alle bestaande belasting- en retributiereglementen te
herstemmen voor een periode van 1 tot 6 jaar.

Retributie &
belasting

Rekening

Budget &
meerjarenplan6

Andere7

Totaal

Gemeente

1211

918

208

11

1530

O.C.M.W.

0

1009

180

0

292

Erediensten

0

40810

0

0

408

Politiezones

0

811

13

0

21

Andere

0

6

22

0

7

Totaal

1211

613

423

11

2258

1.3.4 Beleids- en beheerscyclus
Op 25 juni 2010 werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus
van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd.
Dit besluit trad op 1 januari 2014 in werking. Op eigen verzoek en met de toestemming van minister
Bourgeois konden besturen vervroegd in de beleids- en beheerscyclus instappen.
In West-Vlaanderen stapten volgende besturen in vanaf 2013:




Gemeente: Anzegem, Avelgem, De Panne, Diksmuide, Hooglede, Ieper, Ingelmunster,
Izegem, Knokke-Heist, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Lichtervelde,
Moorslede, Oostkamp, Staden
OCMW: Anzegem, Ardooie, Avelgem, Hooglede, Ichtegem, Ieper, Ingelmunster, Izegem,
Knokke-Heist, Langemark-Poelkapelle, Lendelede, Lo-Reninge, Moorslede, Oostkamp,
Poperinge, Staden, Zonnebeke

6

Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: beslissing m.b.t. dwingende en onvoorziene kosten, een
saneringslening, een overruling van een weigering tot betaling, een overruling van een weigering tot visering, …
8
Waarvan 2 eindrekeningen
9
Waarvan 2 eindrekeningen
10
Waarvan 13 eindrekeningen
11
Waarvan 0 eindrekening
7
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Autonoom gemeentebedrijf: Stadsontwikkeling en Patrimoniumbeheer Ieper (SPIE), Vauban,
Oostkamp

Andere besturen12 stapten reeds eerder in, sommige maken de overstap pas op de verplichte
instapdatum van 1/01/2014.
De instap of de nakende instap in de beleids- en beheerscyclus van de verschillende besturen
verklaart waarom in 2013 meer adviesvragen werden behandeld m.b.t. dit onderwerp (zie punt
1.3.1.).

1.4 PERSONEEL LOKALE BESTUREN
De behandeling van de volgende onderwerpen hoort thuis onder dit thema: personeelsformaties,
rechtspositieregelingen (personeelsstatuten) en andere onderwerpen die verwant zijn met de
beslissingen rond personeelsaangelegenheden.

1.4.1 Adviesvragen
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 136 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
de personeelsaangelegenheden van lokale besturen:

12

Zie Gouverneur van West-Vlaanderen – Vlaamse en Federale opdrachten – Jaarverslag 2011, juni 2012, p.
42&Jaarverslag 2012, april 2013,p. 15
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Daarnaast werden ongeveer 180 vragen van lokale besturen m.b.t. personeel van de lokale besturen
mondeling beantwoord.

1.4.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 24 klachten behandeld m.b.t. de
personeelsaangelegenheden van de lokale besturen. In 1 geval werd naar aanleiding van de klacht
een opmerking gemaakt aan het bestuur, in 0 gevallen werd het besluit waartegen klacht werd
ingediend geschorst en in 0 gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk. Op het ogenblik dat dit
jaarverslag werd opgemaakt zijn nog 5 dossiers in behandeling. Het resultaat is nog niet gekend.
Rechtspositieregeling

Personeelsformatie

Andere13

Totaal

Gemeente

0

0

19

19

O.C.M.W.

0

0

5

5

Erediensten

0

0

0

0

Politiezones

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

Totaal

0

0

24

24

1.4.3 Bestuurlijk toezicht – behandeling inzendingsplichtige besluiten
In 2013 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 221 toezichtdossiers behandeld m.b.t. de
personeelsaangelegenheden van de lokale besturen. In 78 gevallen werd naar aanleiding van de
controle van een besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt, in 0 gevallen werd het besluit
geschorst en in 0 gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk.
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Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: individuele personeelsdossiers
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Rechtspositieregeling

Personeelsformatie

Totaal

Gemeente

115

10

125

O.C.M.W.

85

7

92

Erediensten

0

0

0

Politiezones

0

1

1

Andere

2

1

3

Totaal

202

19

221

1.4.4 Aanvragen eervolle onderscheidingen lokale en regionale besturen
In 2013 werden door ABB West-Vlaanderen 383 aanvragen voor eervolle onderscheidingen
behandeld waarvan 249 voorstellen voor een onderscheiding in de Nationale Orden en 114
voorstellen voor een Burgerlijk Ereteken voor dienstanciënniteit. Daarnaast werden 20 adviesvragen
over deze materie beantwoord.
Voor de Nationale Orden voor de mandatarissen van de lokale en provinciale besturen werd één
Koninklijk Besluit ondertekend door de Eerste Minister. Voor deze promoties werden er in totaal 10
oorkonden verstuurd aan de respectievelijke besturen.14
Voor de Nationale Orden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werden twee
Koninklijke Besluiten ondertekend door de Eerste Minister. Voor deze promoties werden er in totaal
162 oorkonden verstuurd aan de respectievelijke besturen.15
Voor de Nationale Orden voor het personeel van de lokale en provinciale besturen werd één
Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12/06/2012 ondertekend door de Eerste
Minister. Voor deze promotie werd er 1 oorkonde verstuurd naar de respectievelijk bestuur.16
Voor de Burgerlijke Eretekens werd er één Koninklijk Besluit ondertekend door de Eerste Minister.
De 104 oorkonden voor de betrokken personeelsleden werden opgemaakt en naar de
respectievelijke besturen verzonden.17

14

Het K.B. van 11/02/2013 B.S. 07/05/2013 (Beeckman, Lavigne, De Muynck) voor de promotie van 15/11/2012
(10 oorkonden).
15
Het K.B. van 21/01/2013 B.S. 01/03/2013 (De Smet, Barzeele, De Pauw) voor de promotie van 15/11/2012
(86 oorkonden) en het K.B. van 28/05/2013 B.S. 01/07/2013 (Martens, Janssens, De Smet) voor de promotie
van 08/04/2013 (76 oorkonden).
16
Het K.B. van 18/07/2013 B.S. 13/08/2013 (Orbie) voor de promotie van 12/06/2012 (1 oorkonde).
17
Het K.B.-2012-BELPAEME op 07/05/2013 (104 oorkonden).
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HOOFDSTUK 2 – ANDERE TAKEN
2.1 COÖRDINATIEOPDRACHT
Naast de taken die de gouverneur behartigt in het kader van het bestuurlijk toezicht, heeft hij nog
een aantal andere die hij ten voordele van de Vlaamse Regering uitvoert. Er is de perceptie dat de
Interne Staatshervorming iets onbekend is voor de burger; alhoewel de impact van deze hervorming
almaar tastbaarder is. Dit transformatieproces van het Vlaamse bestuurlijk landschap is onder meer
gebaseerd op de principes van streven naar meer efficiëntie en het wegwerken van overlappingen.
De finaliteit van de coördinatieopdracht sluit deze principes in zich. Met doorbraak 36 van het
Witboek Interne Staatshervorming kregen de Vlaamse provinciegouverneurs de coördinatieopdracht
expliciet toegewezen.
Het is de betrachting van de gouverneur dat de resultaten van de coördinatieopdracht voor de
West-Vlamingen waarneembaar zijn. Dat de West-Vlamingen en de bezoekers van onze provincie
voelen dat er een verschil wordt gemaakt. Ten bate van het welzijn en de welvaart in onze provincie.
Dat ondermeer door de coördinatieopdracht.
Link naar het jaarverslag:
http://gouverneurdecaluwe.files.wordpress.com/2014/02/jaarverslag2013coordinatieopdracht.pdf

2.2 JACHT
Om in Vlaanderen te mogen jagen, moet je over een jachtverlof beschikken. Wie een jachtverlof
bezit, kan als gastheer een jachtvergunning bekomen voor iemand die niet in Vlaanderen woont
maar die toch samen met de gastheer wil jagen. Beide documenten worden door de
arrondissementscommissaris afgegeven. Het is ABB West-Vlaanderen die de administratieve
verwerking van de aanvragen doet.
Voor het jachtseizoen 2013-2014 waren er in West-Vlaanderen 2186 aanvragen voor
jachtverloven, 14 aanvragen voor jachtverloven om enkel op zondag te jagen en 214
aanvragen voor jachtvergunningen behandeld.
Tegen de weigering van een jachtverlof kan de aanvrager beroep aantekenen bij de gouverneur
indien het verlof wordt geweigerd o.b.v. art. 7 KB 28 juli 1977 betreffende de afgifte van
jachtverloven en –vergunningen. Ook tegen de intrekking van een jachtverlof of –vergunning bestaan
beroepsprocedures bij de gouverneur. Ingeval de weigering is gebaseerd op art. 6 van voornoemd KB
kan beroep aangetekend worden bij de minister die de jacht onder zijn bevoegdheid heeft.
Voor het jachtseizoen 2013-2014 werd 34 keer een jachtverlof geweigerd of
ingetrokken.
Er werd 10 keer beroep aangetekend tegen een weigering of intrekking.
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Daarnaast moet de individuele jachtrechthouder of de wildbeheereenheid18 jaarlijks een correct
jachtplan neerleggen bij de arrondissementscommissaris. Op een jachtplan dient te worden
aangegeven binnen welk gebied de houder van een jachtverlof mag jagen voor het betreffende jaar.
Wanneer een jachtplan wordt betwist, wordt naar een oplossing voor het conflict gezocht.
Voor het jachtseizoen 2013-2014 werden 23 individuele jachtplannen en 46
jachtplannen van een wildbeheereenheid neergelegd.
16 keer was er sprake van een jachtgeschil.

2.3 MILIEUHANDHAVING
Er werden geen dossiers behandeld in 2012.

2.4 INTEGRAAL WATERBELEID – ACTIVITEITEN VAN DE
BEKKENBESTUREN VAN DE BEKKENS IJZER, LEIE EN BRUGSE
POLDERS
2.4.1 Situering van de bekkenbesturen
Het integraal waterbeleid op het niveau van een bekken wordt gecoördineerd door het
bekkenbestuur. Er zetelen vertegenwoordigers in van het Vlaamse Gewest en mandatarissen van de
provincies en de deelbekkens. De provinciegouverneur is van ambtswege de voorzitter van de
bekkenbesturen van de bekkens gelegen in de provincie. Voor West-Vlaanderen zijn dit het bekken
van de IJzer, het bekken van de Brugse Polders en het Leiebekken
De bekkenbesturen vervulden in 2013 een aantal opdrachten die vastliggen in het Decreet Integraal
Waterbeleid. Daarnaast zijn ook een aantal bekkenspecifieke items aan de orde geweest.

2.4.2 De belangrijkste beslissingen uit het integraal waterbeleid in 2013
Decreet Integraal Waterbeleid gewijzigd
Op 19 juli 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijzigingen aan het decreet Integraal
Waterbeleid. Het gewijzigde decreet werd op 1 oktober 2013 gepubliceerd in het Staatsblad. Het
decreet Integraal Waterbeleid dateert van 2003 en vormt het juridisch kader voor het Vlaamse
waterbeleid. Het regelt onder meer de planning, het overleg en de te volgen procedures voor het
integraal waterbeleid en het bevat specifieke beleidsinstrumenten zoals de watertoets.
Het gewijzigde decreet vermindert de planlast, optimaliseert het overleg, vereenvoudigt de
procedures en bevordert de afstemming met andere regelgeving. De decreetswijziging houdt ook
rekening met aanbevelingen uit de resolutie van het Vlaams Parlement over het beheersen van
wateroverlast (7 juli 2011) en voert een nieuwe informatieplicht in.
18

In een wildbeheereenheid worden vrijwillig afzonderlijke jachtterreinen tot een grotere beheereenheid
samengelegd.
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Dankzij de informatieplicht zullen kandidaat kopers en huurders duidelijk geïnformeerd worden over
de ligging van onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied.
Minder planlast
De planningscycli op bekken- en stroomgebiedniveau worden in elkaar geschoven. In plaats van twee
stroomgebiedbeheerplannen, 11 bekkenbeheerplannen en een 100-tal deelbekkenbeheerplannen, is
er voortaan één stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en één voor de Maas met 11
bekkenspecifieke delen.
De waterbeheerkwesties, een voorbereidend document voor de stroomgebiedbeheerplannen, wordt
geïntegreerd in de waterbeleidsnota van de Vlaamse Regering.
Het jaarlijks wateruitvoeringsprogramma vervangt de huidige 11 bekkenvoortgangsrapporten en
maakt meer flexibiliteit in de planning en de uitvoering van de stroomgebiedbeheerplannen
mogelijk.
Doeltreffender overleg
Om de slagkracht en de coördinerende rol van de bekkenbesturen te verhogen en de betrokkenheid
van de lokale waterbeheerders te versterken, wordt het overleg op deelbekkenniveau in het
bekkenniveau geïntegreerd. De waterschappen als afzonderlijke overlegstructuren worden
afgeschaft. De waterschapsecretariaten worden in de bekkensecretariaten geïntegreerd.
Het bekkenbestuur wordt opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau. De
lokale besturen worden via de algemene bekkenvergadering rechtstreeks in het bekkenbestuur
vertegenwoordigd. Het bekkenbureau stuurt het bekkensecretariaat aan, bereidt de documenten
voor en organiseert gebiedsgericht en thematisch overleg. De algemene bekkenvergadering volgt het
werk van het bekkenbureau op en bekrachtigt het. Beide organen worden voorgezeten door de
provinciegouverneur en ondersteund door het bekkensecretariaat.
Informatieplicht over de ligging in overstromingsgevoelig gebied
Een belangrijk nieuw instrument in de aanpak van wateroverlast is de verplichting om kandidaat
kopers en huurders te informeren of de grond of woning al dan niet in overstromingsgevoelig gebied
ligt. In de overstromingsgevoelige gebieden gelden vaak specifieke bouwverplichtingen of –
beperkingen. Dankzij de informatieplicht kan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder
weloverwogen beslissingen nemen en worden onaangename verrassingen vermeden.
De informatieplicht geldt ook voor vastgoed in afgebakende overstromingsgebieden en afgebakende
oeverzones en wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.
Tweede Waterbeleidsnota goedgekeurd
De Vlaamse regering gaf op 20 december 2013 haar goedkeuring aan de tweede waterbeleidsnota
welke in openbaar onderzoek lag van 19 december 2012 tot 18 juni 2013. De waterbeleidsnota legt
de randvoorwaarden vast voor de Vlaamse stroomgebiedbeheerplannen en zorgt ook voor
afstemming van het waterbeleid met andere beleidsplannen van het Vlaamse Gewest.
U kunt de tweede waterbeleidsnota raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be
Vervolgtraject signaalgebieden
In de aanpak tegen wateroverlast keurde de Vlaamse Regering op 29 maart 2013 een conceptnota
signaalgebieden goed. De conceptnota volgt uit de korte termijnactie signaalgebieden van het
groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
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Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde bestemming, maar nuttig voor
het watersysteem onder andere dankzij het waterbergend vermogen ervan. De signaalgebieden
werden aangeduid in de bekkenbeheerplannen.
Via de conceptnota kreeg de CIW de opdracht om per signaalgebied een voorstel tot verdere aanpak
voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Als de ontwikkeling van het signaalgebied een negatief
effect heeft op het watersysteem en/of er een hoge kans op overstromingen is, zullen bijkomende
maatregelen voorzien worden of zal een nieuwe functionele invulling (eventueel herbestemming)
voor het gebied voorgesteld worden. Voor de 68 signaalgebieden die al door de bekkenbesturen
getoetst werden, zullen de voorstellen tegen eind 2013 aan de Vlaamse Regering voorgelegd
worden.
Eveneens in uitvoering van de conceptnota signaalgebieden, bereidde de CIW een ontwerp van
omzendbrief voor. De omzendbrief bevat zowel richtlijnen voor de vergunningverlener en
planopmakende overheden die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de watertoets, als
richtlijnen voor de waterbeheerders die advies verlenen in het kader van de watertoets. De
richtlijnen maken telkens een onderscheid tussen de signaalgebieden waarvoor de Vlaamse Regering
al een vervolgtraject heeft goedgekeurd en de signaalgebieden waarvoor dit nog niet het geval is.

Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd
De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening
over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater definitief goedgekeurd.
De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging van de huidige regelgeving:
 Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening moeten voldoen.
 De meeste constructies zullen over een infiltratievoorziening moeten beschikken.
 Nieuwe gebouwen en woningen groter dan 100m² zullen een hemelwaterput van minimum

5.000 liter moeten voorzien. Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als
minimum geldt. Voor percelen kleiner dan 250 m² wordt een uitzondering gemaakt en bij
beperkte uitbreiding en verbouwing is geen nieuwe put vereist.
 Bij nieuwe verkavelingen zullen collectieve infiltratievoorzieningen verplicht worden.
De beslissing is nog niet van kracht. Ze moet nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en
treedt in werking de eerste dag van de derde maand na publicatie (wellicht eind 2013/begin 2014).
De strengere hemelwaterverordening kadert in de globale CIW-evaluatie overstromingen 2010
(GEOS) en de resolutie wateroverlast van het Vlaams Parlement. Ze werd voorbereid binnen de
werkgroep Waterzuivering van de CIW. Een informatiebrochure over de nieuwe verordening is in
voorbereiding.
U kunt de tekst van de verordening raadplegen via de website van Ruimte Vlaanderen.
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Algemene opdrachten voor de bekkens IJzer, Leie en Brugse Polders
Opstap naar 2de generatie stroomgebiedbeheerplannen
Openbaar onderzoek waterbeheerkwesties, tijdsschema en werkprogramma:
Het Decreet betreffende het Integraal Waterbeleid (18 juli 2003) vermeldt in zijn artikel 32 § 3 dat
het ontwerp van waterbeleidsnota ter advisering wordt voorgelegd aan de bekkenbesturen. In artikel
37§1 staat dat ook het tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen en het tussentijds overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties in het
stroomgebied ter advisering worden voorgelegd aan het bekkenbestuur.
De bekkenbesturen kunnen cfr. DIWB art.27§2 – 5°&6°, een advies geven bij het tijdschema en
werkprogramma voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen en op het ontwerp van de
tweede waterbeleidsnota.
De periode van openbaar onderzoek liep tussen 19 december 2012 en 18 juni 2013.
Het bekkenbestuur ontving de documenten op 16-12-2012 en zijn consulteerbaar via de website
http://www.volvanwater.be/.
Het bekkenbestuur heeft voor zijn advies rekening gehouden met het advies van de bekkenraad en is
in lijn met de door het bekkenbestuur ontwikkelde visie inzake Integraal Waterbeleid, zoals vervat in
vroeger goedgekeurde plannen, adviezen en documenten als het bekkenbeheerplan (2007), de
bekkenvoortgangsrapporten 2008 tot en met 2011, het advies op de eerste waterbeheerskwesties
(2007) en het advies op het stroomgebiedbeheerplan (2009).
Aanduiden speerpuntgebieden/aandachtsgebieden:
Op de CIW-WG KRLW van 28 maart is de aanpak voor de selectie van speerpuntgebieden voor de
tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen (SGBP) goedgekeurd.
Concreet zal per waterlichaam een score gegeven worden:
 1: oppervlaktewaterlichaam (OWL) waar de goede toestand kan gehaald worden
tegen 2021 mits gerichte inspanningen: opname in speerpuntgebieden 2de SGBP;
 2: OWL waar de goede toestand haalbaar is mits gerichte inspanningen maar
waarschijnlijk niet tegen 2021;
 3: OWL waar mits gerichte maar zware inspanningen de goede toestand kan gehaald
worden, maar waarschijnlijk niet tegen 2021 of geen perspectief om snel de goede
toestand te halen.
In het kader van de disproportionaliteitsanalyse van het maatregelenprogramma voor de tweede
generatie SGBP zullen een aantal scenario’s onderzocht worden. Zulke scenario’s zijn samengestelde
pakketten van acties. Naar analogie met de eerste cyclus SGBP wordt voorgesteld om één of
meerdere ‘speerpuntgebiedscenario’s’ te onderzoeken. Het gaat dan om scenario’s waarbij prioritair
in bepaalde gebieden (speerpuntgebieden) ingezet wordt op het halen van de goede toestand tegen
2021. Deze scenario’s zullen toelaten een inschatting te maken van wat tegen 2021 mogelijk zou zijn
bij heroriëntering van middelen richting speerpuntgebieden, maar ook voor hoeveel bijkomende
speerpuntgebieden de goede toestand haalbaar zou zijn als er geen bijkomende middelen
vrijgemaakt worden.
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IJzerbekken:
Het bekkenbestuur heeft een evaluatie gemaakt op basis van de expertkennis en de initiële
beoordelingen (info uit de databanken) van de Vlaamse waterlichamen in het IJzerbekken. Bij zijn
advies heeft het bekkenbestuur rekening gehouden met het advies hierover uitgebracht door de
bekkenraad op 16 mei 2013.
Besluit:





geen enkel oppervlaktewaterlichaam krijgt score 1.
de Blankaart waterlopen VL 11_1 krijgen score 2.
de overige oppervlaktewaterlichamen krijgen score 3.
alhoewel een score 3 is gegeven aan de overige waterlichamen in het IJzerbekken vraagt het
bekkenbestuur de nodige aandacht voor die waterlichamen die behoren tot het
drinkwaterwinningsgebied, in het bijzonder de Poperingsevaart (VL05_12) en Grote
Kemmelbeek (VL05_2).
 het bekkenbestuur vraagt om pas tot een definitieve aanduiding van “Speerpuntgebieden”
over te gaan wanneer de draagwijdte van het statuut ‘Speerpuntgebied’ heel concreet is
geduid.

Leiebekken:
Daar het bekkenbestuur zijn goedkeuring gaf om aan alle Vlaamse waterlichamen in het Leiebekken
een score 3 toe te kennen (3: OWL waar mits gerichte maar zware inspanningen de goede toestand
kan gehaald worden, maar waarschijnlijk niet tegen 2021 of geen perspectief om snel de goede
toestand te halen) werden er geen speerpuntgebieden binnen het bekken aangeduid.
Aangezien in de Heulebeek reeds heel wat acties zijn ondernomen ( en dit gebied in de huidige
planperiode wel een speerpuntgebied is) maar er niet direct een perspectief is naar het behalen van
de goede toestand toe, werd dit gebied als ‘aandachtsgebied’ weerhouden in de visie.
Brugse Polders:
Het bekkenbestuur besliste, rekening houdend met het advies van de bekkenraad van 15 mei 2013,
om in het bekken van de Brugse Polders geen speerpuntgebieden aan te duiden gezien er in het
bekken geen Vlaamse waterlichamen zijn waar men snel de goede toestand kan halen.
Aan alle Vlaamse waterlichamen in het bekken van de Brugse Polders werd een score 3 toegekend.
Wel werd besloten om extra aandacht te geven aan investeringen voor waterlichamen die behoren
tot Speciale Beschermingszones, in het bijzonder voor de Rivierbeek en Hertsbergebeek om
zodoende een belangrijke kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. Dit zal vertaald worden in de
visie van het bekkenspecifiek deel van het stroomgebiedbeheerplan en naar het actieprogramma.
Opmaak ontwerp-teksten bekkenspecifieke delen:
Het bekkensecretariaat van de Brugse Polders organiseerde op 5 februari 2013 een workshop voor
de waterbeheerders, lokale besturen en betrokken sectoren in functie van de opmaak van de 2de
generatie stroomgebiedbeheerplannen.
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Doelstelling was om knelpunten, visies, maatregelen en acties aan te reiken die in overweging
kunnen genomen worden bij de opmaak van de ontwerpvisietekst en bijhorende maximale actielijst.
Een eerste ontwerpvisietekst werd voorgelegd aan het ambtelijk bekkenoverleg van maart 2013 en
aan de bekkenraad in mei 2013. Ook werd werk gemaakt van de invulling van de sjablonen voor de
overige bekkenspecifieke hoofdstukken.
Opmaak, prioritering en klasse-indeling maximale actielijst:
De prioritering op bekkenniveau biedt de mogelijkheid aan het bekkenbestuur om aan te geven aan
welke acties het bekkenbestuur uitvoering wenst te geven in de planperiode 2016-2021.
Omdat niet alle acties binnen de planperiode kunnen gerealiseerd worden, moeten prioriteiten
gesteld worden. Daarom worden de maximale actielijsten geprioriteerd.
De prioritering op bekkenniveau biedt de mogelijkheid aan het bekkenbestuur om aan te geven wat
prioritair zou moeten worden uitgevoerd om de specifieke problemen in het bekken op te lossen.
Door een prioritering van de acties op niveau van het bekken uit te voeren, wordt het
maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen gekoppeld aan concrete problemen op
het terrein en wordt een draagvlak voor de plannen gecreëerd binnen de bekkenstructuren.
De prioritering maakt deel uit van het besluitvormingsproces, enerzijds als input voor de
budgetcontrole: de prioritering op bekkenniveau wordt overgemaakt aan de waterbeheerders opdat
zij hiermee rekening houden bij hun budgetcontrole. Anderzijds dient de prioritering ook om de
scenarioanalyses te voeden.

Vaststelling van het bekkenvoortgangsrapport 2012
In alle bekkens stelden de bekkenbesturen voor de vierde maal het bekkenvoortgangsrapport op.
Het bekkenvoortgangsrapport is een jaarstaat met een overzicht van de stand van zaken van
uitvoering van de vele acties opgenomen in de bekken- en deelbekkenbeheerplannen.
Het bekkenvoortgangsrapport ligt ter inzage op het bekkensecretariaat en is te raadplegen via de
website www.integraalwaterbeleid.be

Bekkenbestuur verleent advies op maat
Evaluatie effectief huidig bodemgebruik in actuele en potentiële waterbergingsgebieden of in
waterconserveringsgebieden
In 2013 zijn meerdere aandachtsgebieden (woonuitbreidingsgebieden) aan een grondige analyse
onderworpen met betrekking tot de ontwikkelingsperspectieven voor het ruimtegebruik en de
relatie van deze perspectieven met het functioneren van het watersysteem
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IJzerbekken:


ALLE geprioriteerde signaalgebieden zijn door het bekkenbestuur behandeld en overgemaakt
aan de vergunningverlenende overheden.

Leiebekken:


In 2013 zijn er geen verdere signaalgebieden door het bekkenbestuur behandeld.

Brugse Polders:


Eind 2013 werden de analyses voor de signaalgebieden Sint-Trudostraat West en Hoeve SintTrudo herzien en op elkaar afgestemd voor wat de marges van overstromingshoogtes
betreft.



Voor de 6 signaalgebieden die reeds goedgekeurd werden door het bekkenbestuur werd een
voorstel tot verdere aanpak goedgekeurd door de CIW om dit dan voor te leggen aan de
Vlaamse Regering. Het betreft:
o

o
o

o
o

o


‘Sint-Pietersmolenwijk’ te Brugge: conclusies van het signaalgebied worden
geïntegreerd binnen het lopende planningsproces (voortraject van een gemeentelijk
RUP).
‘Mispelaar’ te Brugge: conclusies van het signaalgebied worden geïntegreerd binnen het
lopende planningsproces (voortraject van een gemeentelijk RUP).
‘Groene wijk’ te Brugge en Beernem: conclusies van het signaalgebied worden
geïntegreerd binnen het lopende planningsproces voor het gebied te Brugge
(voortraject van een gemeentelijk RUP); voor het deel in Beernem wordt bij voorkeur
een RUP op lange termijn gecombineerd met een ruimer initiatief rond het
woonuitbreidingsgebied.
‘Sint-Trudostraat west’ te Brugge: geen vervolgtraject noodzakelijk, de
randvoorwaarden worden meegenomen bij uitvoering watertoets.
‘Hoeve Sint-Trudo’ te Brugge en Oostkamp: voor het deel Oostkamp geen
vervolgtraject noodzakelijk (eventueel RUP vanuit andere overwegingen), de
randvoorwaarden worden meegenomen bij uitvoering watertoets; voor het deel te
Brugge is de opmaak van een RUP op korte termijn noodzakelijk om het waterbergend
vermogen optimaal te vrijwaren.
‘Koevoet’ te Wingene: om het waterbergend vermogen optimaal te vrijwaren is de
opmaak van een RUP op korte termijn noodzakelijk.

Nog niet alle geprioriteerde signaalgebieden zijn afgewerkt. In Torhout zijn er nog een aantal
die in 2014 zullen onderzocht worden.

De aanbevelingen mbt vermelde signaalgebieden zijn te consulteren op
www.ijzerbekken.be/bekken-in-de-praktijk / www.leiebekken.be/bekken-in-de-praktijk /
www.bekkenbrugsepolders.be/bekken-in-de-praktijk
Optimalisatieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij
De bekkenbesturen verleenden in 2013 advies op het Optimalisatieprogramma 2015-2019 van de
Vlaamse Milieumaatschappij. Dit is het programma voor het uitvoeren, optimaliseren en renoveren
van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur.
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Technische Plannen Aquafin
Daarnaast adviseerde de bekkenbesturen ook de Technische Plannen 2013 van Aquafin. Na
goedkeuring van het optimalisatieprogramma van de VMM werkt Aquafin namelijk per project een
technisch plan uit dat mogelijke inplantingsplaatsen voor een waterzuiveringsinstallatie of trajecten
voor een collector zoekt.
In deze voorbereidende fase werkt Aquafin nauw samen met het gemeentebestuur, de gewestelijke
administraties (ruimtelijke ordening, milieu, natuur-, land- en waterbeheer, wegen en verkeer ...) en
het provinciebestuur.
Investeringsprogramma’s waterbeheerders
De bekkenbesturen namen ook kennis van het investeringsprogramma van de verschillende
waterbeheerders (Provincie, VMM afdeling Operationeel Waterbeheer en Waterwegen en Zeekanaal
NV, Polderbesturen) en formuleerden aanbevelingen voor het toekomstig IP.
Oprichting nieuwe bekkenstructuren
Infovergadering op 02 oktober 2013
Op 19 juli 2013 werd het wijzigingsdecreet Integraal Waterbeleid, zoals aangenomen door het
Vlaams Parlement op 10 juli 2013, bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Tien dagen na de
publicatie in het Belgisch Staatsblad zal het in voege treden.
De wijzigingen aan het decreet Integraal Waterbeleid beogen onder meer een vereenvoudiging van
de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid. Zo wordt het
deelbekkenniveau geïntegreerd in het bekkenniveau, waardoor de waterschappen worden
afgeschaft als afzonderlijke overlegstructuur. Dit betekent geenszins dat de betrokkenheid van de
lokale besturen wordt ingeperkt. Alle lokale besturen zijn immers rechtstreeks vertegenwoordigd in
de algemene bekkenvergadering. Daarnaast zullen de lokale besturen verregaand betrokken worden
bij het in het wijzigingsdecreet verankerde thematisch en gebiedsgericht overleg.
Met het doel te informeren over de wijzigingen aan het decreet integraal waterbeleid, de
betrokkenheid van de gemeente in de nieuwe bekkenstructuren en bijhorende planprocessen te
stimuleren en de samenhang met het vertrouwde takenpakket inzake waterlopen en riolering te
duiden, is voor de bekkens van de IJzer, de Brugse Polders en de Leie een infovergadering
georganiseerd op 2 oktober 2013 in het Provinciaal Hof, Markt 3 te 8000 Brugge.

Overlegvergadering voor de lokale besturen – 10 december 2013
Voor de drie West-Vlaamse bekkens, IJzer, Leie, Brugse Polders, is een gezamenlijk overleg
georganiseerd op 10 december 2013 in het Provinciaal Hof, Markt 3 te 8000 Brugge.
De vergadering werd voorgezeten door gouverneur Carl Decaluwé en gouverneur Jan Briers.
Om reden dat de Vlaamse vertegenwoordiging in de algemene bekkenvergadering nog niet gekend
was, kon dit overleg nog niet beschouwd kan worden als een officiële algemene bekkenvergadering,
maar als een vooroverleg met de lokale besturen om de opstart ervan begin volgend jaar vlotter te
laten verlopen.
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Doel van het overleg was:
 kennisname van de vertegenwoordigers van de lokale besturen, zijnde gemeenten, provincie,
polders in de algemene bekkenvergadering;
 aanduiden vertegenwoordigers van de gemeenten en polders en wateringen in het
bekkenbureau.

2.4.3 Bekkenspecifieke acties
IJzerbekken
Gestructureerd grensoverschrijdend overleg rond de “Verbetering van de waterafvoer bij
hoogwater in het grensgebied tussen Duinkerke en Veurne”
In 2010 heeft het bekkenbestuur vanwege de ministers H. Crevits en J. Schauvliege een schrijven
ontvangen waarbij de bemiddeling van de gouverneur is gevraagd om te komen tot goede afspraken
met Frankrijk om te vermijden dat de waterbeheerder W&Z steeds meer water uit Frankrijk te
verwerken krijgt. Het bekkenbestuur heeft toen beslist om een deskundigenwerkgroep van Franse en
Vlaamse waterbeheerders te laten samenkomen om in wederzijds overleg een voorbereidende nota
op te stellen die de problemen en de oorzaken duidt en voorstellen inhoudt van mogelijke
oplossingen.
In 2013 is de technische werkgroep meerdere keren samengekomen en is de studie “Etude
d'amélioration de l'évacuation des crues dans la zone transfrontalière entre Dunkerque et Furnes”,
gefinaliseerd. De studie onderzoekt de impact van de voorgestelde oplossing op de
waterhuishouding in de regio. De oplossing , waarover grensoverschrijdend een consensus bestaat,
behelst de afwatering van de Moeren (Ringslot) en Buitenmoeren (Bergenvaart) via het Kanaal
Duinkerke-Veurne richting Duinkerke (Tixier). Het grensoverschrijdend politiek overleg gebeurt in de
schoot van de EGTS/GECT West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.
Stormvloedkering te Nieuwpoort
Op vraag van het bekkenbestuur is een ad hoc-werkgroep actief die de impact van een gesloten
stormvloedkering op de waterhuishouding vanuit het hinterland (Ganzepoot) onderzoekt. De leden
van de ad hoc-werkgroep zijn: de betrokken waterloopbeheerders (polders, W&Z, provincie, VMM),
MDK, Waterbouwkundig Labo (WL) en het bekkensecretariaat. MOW afdeling Haven- en
Waterbeleid heeft het voorzitterschap.
Het is van het hoogste belang dat ook bij een gesloten stormvloedkering het water vanuit de polders,
de IJzer, Kanaal Plassendale Nieuwpoort, Kanaal Veurne-Nieuwpoort kan geloosd worden naar zee.
Leiebekken
Integrale aanpak wateroverlast in het stroomgebied van de Heulebeek
De Heulebeek 1ste categorie loopt door heel wat woonkernen met een groot risico op kritieke
overstromingen te Moorsele, Heule en Ledegem. Begin maart 2012 waren er ter hoogte van Heule
en Ledegem kritieke overstromingen. VMM zal in de komende jaren maatregelen uitvoeren ter
bescherming tegen wateroverlast.
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Een van deze maatregelen is het aanleggen van een bypass zodat er in het benedenstroomse
gedeelte een versnelde afvoer kan gegarandeerd worden. De grond is reeds eigendom van VMM. Er
werd reeds een eerste gunningsprocedure ter ontwerp van de bypass doorlopen. Jammer genoeg
kwam hier geen kandidaat uit naar voren.
Begin januari 2014 werd er door VMM een nieuwe onderhandelingsprocedure opgestart werd en
een voorstel van toewijzing opgemaakt. Bedoeling is de werken dit jaar te ontwerpen en nog eind
2014 aan te besteden (uitvoering voorzien 2015).
Project Seine-Schelde en Rivierherstel Leie
Het project Seine-Schelde kadert in het Trans-Europese Netwerk voor transport en wordt
medegefinancierd door de Europese Unie. Het project heeft tot doel de vaarweg tussen Seine en
Schelde te verbeteren. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond
Gent naar het Kanaal Gent-Terneuzen. Het project wordt gestuurd door Waterwegen en Zeekanaal
(W&Z). Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer
op de weg. Geplande werken:
Nieuwe sluizen:
 Evergem (reeds opgeleverd in 2009)
 Sint-Baafs-Vijve (aanbesteding voorzien eind 2013, uitvoering 2014-2017)
 Harelbeke (ontheffing project-MER in opmaak, uitvoering 2013-2016)

Bruggen:





Noordervak van de Ringvaart (verhoging W18 (uitvoering 2013-2014) en nieuwbouw W17)
Te Harelbeke nieuwe hoge brug en opvijzelen van Kuurnebrug (2014-2016)
In ontwerp: Brug Ooigem-Desselgem, brug Bissegem-Lauwe, brug Menen centrum
Te Wervik : brug centrum (uitvoering 2013-2016)

Vaarwegaanpassingen:
 Noordervak van de Ringvaart: oeververdediging (2010-2013) en baggerwerken (2011-2014)
 Afleidingskanaal van de Leie: oververdediging + passeerstrook Nevele (2013-2014) en
baggerwerking (2013-2014)
 Leie: Overdediging + passeerstrook Machelen (2012-2014) en baggerwerken (2013-2016)
In het project Seine-Schelde gaat ook veel aandacht naar rivierherstel: oevers krijgen een
natuurvriendelijke versterking, er worden vispassages aan de sluizen voorzien, fauna en flora krijgen
meer kansen, oude rivierarmen worden in ere hersteld en goede voetgangers- en fietspaden zorgen
dat iedereen er kan van meegenieten.
Brugse Polders
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Overdracht en vernieuwing van het Maartensas te Bredene
Eind 2013 werd een princiepsovereenkomst ondertekend door de VMM en de Nieuwe Polder van
Blankenberge inzake de overdracht van het Maartensas. Op 21 november 2013 verklaarde de
Algemene vergadering van het polderbestuur zich akkoord waardoor op korte termijn de overdracht
definitief kan gerealiseerd worden.
Vernieuwing van het Maartensas dringt zich eveneens op. VMM heeft een grondige inspectie van
Maartensas uitgevoerd waaruit blijkt dat de bouwkunde nog in goede staat is maar de schuiven in
slechte staat en de installatie niet voldoet aan hedendaagse veiligheidsnormen. VMM heeft een
bestek klaar voor een volledige vernieuwing van schuiven en aandrijving van de schuiven; om de
installatie in orde brengen met hedendaagse veiligheidsnormen; voor plaatsing peilmeters,
automatisatie van schuiven,…
Uitvoering van de werken aan het Maartensas is gepland voor de zomer 2014.
Door Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) zijn bijkomende maatregelen gepland met als doel
veiligheidsnormen kustverdediging te realiseren. Hierbij zijn nog verschillende opties m.b.t. het
Maartensas:
 Het veiligheidsniveau volledig realiseren afwaarts het Maartensas: in dit geval zijn
geen bijkomende beschermingswerken ter hoogte van Maartensas nodig;
 Het veiligheidsniveau realiseren meer opwaarts (ter hoogte Maartensas): hiertoe is
extra beschermingsmuur op Maartensas noodzakelijk.
Het bekkenbestuur volgt dit dossier verder op.

Optimalisatie van het operationeel meetnet van de Oostkustpolder
Het polderbestuur van de Oostkustpolder opteert om het peilmeetnet verder uit te breiden op het
grondgebied van de voormalige Damse Polders (6 extra meetpunten) en Polder Sint-Trudoledeken (7
extra meetpunten). De motivatie van de 13 extra meetplaatsen om oppervlaktewaterpeilen te meten
zoals aangegeven in een princiepsaanvraag werd ter advies voorgelegd aan het bekkenbestuur van 4
oktober 2013.
Het bekkenbestuur van het Bekken van de Brugse Polders bracht positief advies uit en adviseerde
aansluitend aan Waterwegen & Zeekanaal om ook het peilmeetnet op het Zuidervaartje te
optimaliseren in de context van de waterbeheersing ten oosten van Brugge. Een aantal gebieden
langsheen het Zuidervaartje zijn laag gelegen en overstromingsgevoelig.
Masterplan Kustveiligheid
Het Masterplan, ontwikkeld door de Afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en
Kust (MDK), werd opgemaakt om een basisveiligheid van de Vlaamse kust te garanderen tegen een
1000-jarige storm voor de middellange termijn, tot 2050. Maatregelen bestaan uit zandsuppleties in
alle zwakke badzones al dan niet in combinatie met stormmuren. In de havens werd gekozen voor de
bouw van stormmuren en een stormvloedkering aan de haveningang van Nieuwpoort.
Het Masterplan Kustveiligheid wordt in de komende jaren stapsgewijs uitgevoerd in verschillende
concrete projecten. Specifiek voor het bekken van de Brugse Polders werden in 2013 extra
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zandsuppleties op het strand van Mariakerke aangebracht. Het gaat om een totale hoeveelheid van
1,65 miljoen m3.
Op vraag van het bekkenbestuur zal MDK ook verder nagaan welke maatregelen er landinwaarts
bijkomend nodig zijn in functie van het SHIP-project dat zal gerealiseerd worden. De aangrenzende
havengebieden zullen meer onderhevig gaan zijn aan het getij.
Nieuw tracé Zijdelingse Vaart
Dankzij constructief overleg met alle betrokken besturen en experten, is de aanleg van het nieuwe
tracé van de Zijdelingse Vaart over de Carcoke-site te Zeebrugge succesvol verlopen. Het nieuwe
tracé werd eind juni 2013 in gebruik genomen.
De waterhuishouding en de invloed van het nieuwe tracé op de kwaliteit van het doorstromende
water zal verder geëvalueerd worden.

2.5 VLAAMS COÖRDINATOR NOORD-FRANKRIJK
De Vlaamse regering stelde op 17 februari 2012 gouverneur Carl Decaluwé aan als Vlaamse
coördinator van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk met
ingang van 1 april 2012 en lopend tot 1 april 2017. In 2013 startte dus het tweede werkjaar van de
gouverneur als Vlaamse coördinator.
In het algemeen staat de Vlaamse coördinator in voor de begeleiding van bestaande of de creatie van
nieuwe contacten tussen de Vlaamse administraties en hun Noord-Franse collega’s en dat op het
vlak van verschillende thema’s. Zo organiseerde de gouverneur/Vlaamse coördinator op 22 februari
2013 een overleg tussen verschillende Belgische/Vlaamse en Franse overheidsdiensten rond de
herinrichting van de grenspostsite te Rekkem. Deze vergadering werd ook bijgewoond door de heer
Christian Chocquet, Préfet délégué pour la défense et la sécurité. Op 24 oktober 2013 organiseerde
de gouverneur/Vlaamse coördinator een tweede vergadering over de herinrichting van deze site in
aanwezigheid van onder meer de heer Didier Montchamp, de nieuwe Préfet délégue pour la défense
et la sécurité.
Een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de Vlaamse coördinator van de
grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Noord-Frankrijk is de coördinatie en
afstemming van de Vlaamse vertegenwoordiging in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en in de
EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. De gouverneur/Vlaamse coördinator zetelt
in de bestuursorganen (Bureau en Algemene Vergadering) van beide structuren.

2.5.1 De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
Naast zijn lidmaatschap van het Bureau en de Algemene Vergadering is de gouverneur/Vlaamse
coördinator ook voorzitter van de Thematische Werkgroep (TWG) ‘Dienstverlening aan de Bevolking
en Burgerschap’.
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Op 8 februari 2013 vond een vergadering plaats van deze TWG. Deze vergadering stond vooral in het
teken van het strategisch programma 2014-2020 van de Eurometropool, waarin de prioriteiten voor
de komende jaren worden vastgelegd. Bedoeling is de hoofdthema’s van de werkgroep,
onderwijs/opleiding/onderzoek enerzijds en gezondheidszorg/welzijn anderzijds, hierin een plaats te
geven.
Daarnaast werd een stand van zaken gegeven van de interactieve kaart van onderwijsinstellingen en
werd feedback gegeven over de ontmoeting met de federaties van ouderenzorginstellingen.
Tenslotte kwam de problematiek van het grensoverschrijdend transport van lichamen aan bod.
Op 11 oktober 2013 zat de gouverneur/Vlaamse coördinator voor de laatste keer de TWG voor. De
werking van de Eurometropool wordt immers gereorganiseerd. Hierbij wordt afgestapt van een
thematische aanpak. Voortaan is de werking gestructureerd rond drie centrale assen: socioeconomische ontwikkeling, mobiliteit & toegankelijkheid en de uitbouw van een blauwgroene
Eurometropool.
Op de werkgroep werd onder meer een voorstel van bilaterale overeenkomst tussen Frankrijk en
België m.b.t. het grensoverschrijdend transport van lichamen besproken. Deze overeenkomst heeft
tot doel het transport van lichamen binnen de Eurometropool te vergemakkelijken. Tenslotte werd
een stand van zaken gegeven van een aantal lopende projecten op het gebied van onderwijs en
opleidingen.
De gouverneur/Vlaamse coördinator is, net als alle Vlaamse politieke vertegenwoordigers in de
Eurometropool-organen en de leden van de Verbindingsgroep, lid van het Regionaal Overleg
Metropool (ROM). Deze vergadering bereidt onder meer de zittingen van het Bureau en de
Algemene Vergadering voor en streeft gemeenschappelijke Vlaamse standpunten na. Op 29 augustus
2013 zat de gouverneur/Vlaamse coördinator het Regionaal Overleg Metropool voor het eerst zelf
voor.

2.5.2 De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
Naast zijn lidmaatschap van het Bureau en de Algemene Vergadering, is de gouverneur/Vlaamse
coördinator peter van de werkgroep Water. Op 15 april 2013 vergaderde deze werkgroep en werd
een concreet voorstel van oplossing besproken voor de afwateringsproblematiek van de Moeren.
Doelstelling van de vergadering was om de resultaten te vernemen van de studie inzake het kanaal
Veurne-Duinkerke. Bedoeling is om de afwatering van de Moeren bij piekdebieten via dit kanaal te
laten gebeuren, richting Duinkerke. Het voorstel houdt concreet in dat er in Vlaanderen een
doorsteek komt van het Ringslot in de Moeren via de Speyevaart naar het kanaal Veurne-Duinkerke.
Op Frans grondgebied is een bijkomende doorsteek nodig in Duinkerke vanaf het Canal exutoire naar
de Noordzee.
Om de haalbaarheid van het voorstel tot oplossing te toetsen en zeker te zijn dat het probleem van
de wateroverlast niet wordt verplaatst, startte het Institution Interdépartementale des Wateringues
(IIW) begin dit jaar met een studie. Het IIW nam de kosten voor deze studie op zich, maar zowel het
Vlaams Gewest als de Provincie West-Vlaanderen zorgen voor een insteek van gegevens en
meetresultaten zodat een volledig grensoverschrijdend mathematisch model kon worden gemaakt.
De studie moest uitwijzen in hoeverre ingrepen aan de waterafvoer op het terrein het nodige effect
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zullen hebben en raamt tevens het financieel plaatje. De resultaten van de studie zijn alvast positief
en tonen aan dat de nodige investeringen in het kader van de gekozen oplossing economisch
verantwoord zijn. De werkgroep schaarde zich unaniem achter deze resultaten. Een technische
werkgroep zal een draaiboek opstellen met daarin alle verdere stappen die ondernomen dienen te
worden.
Op 5 juli 2013 woonde de gouverneur/Vlaamse coördinator de persvoorstelling van de
grensoverschrijdende watergids bij. Deze gids beantwoordt aan een reële nood in de grensregio.
Grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van oppervlaktewater is niet alleen nuttig, maar
noodzakelijk. De gids is opgevat als een praktisch werkinstrument voor de waterbeheerders, de
lokale en regionale overheidsadministraties en de beleidsmensen. De watergids geeft een overzicht
van de bevoegde instanties aan weerszijden van de grens die optreden bij risico op overstromingen,
watervervuiling, bestrijding van de muskusrat, de bruine rat en van de invasieve planten in het water
en op de oevers. Bovendien verschaft de gids informatie over de organisatie van het integraal
waterbeheer en de bevoegdheidsverdeling inzake waterbeheer aan weerszijden van de grens.

2.5.3 Contacten met diverse personen, overheden en diensten
Op 1 februari 2013 was er een ontmoeting tussen de Provincie West-Vlaanderen en het
Département du Nord. Van Vlaamse kant waren naast de gouverneur/Vlaamse coördinator onder
meer provincieraadsvoorzitter Eliane Spincemaille, gedeputeerde Jean de Bethune en
provinciegriffier Geert Anthierens aanwezig. Van Franse zijde waren onder meer Président du Conseil
Général du Nord Patrick Kanner en Vice-président Philippe Lety aanwezig. De belangrijkste thema’s
waarrond samengewerkt wordt tussen Provincie en Département, namelijk cultuur, economie, sport
en jeugd, werden overlopen. Tevens werden enkele uitdagingen voor de toekomst geformuleerd.
Ook werd de organisatie van de Grensoverschrijdende Vergadering op 24 mei 2013 voorbereid.
De gouverneur/Vlaamse coördinator organiseerde op 5 september 2013 een ontmoeting met de
heer Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de Benelux Unie, en vertegenwoordigers van de
twee EGTS’en die in West-Vlaanderen actief zijn: Stef Vande Meulebroucke van de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Tournai en Katarina De Fruyt van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d’Opale. Bedoeling van de vergadering was om na te gaan rond welke dossiers een eventuele
samenwerking tussen de Benelux Unie en beide EGTS’en mogelijk is. Dossiers die daarbij aan bod
kwamen, waren onder meer een webportaal voor grensarbeid, de gelijkschakeling van diploma’s en
ruimtelijke ordening.
Op 11 december 2013 ontving de gouverneur/Vlaamse coördinator de heer Grégoire Cuvelier, de
nieuwe consul-generaal van België te Rijsel. Een belangrijk onderwerp was de grensoverschrijdende
samenwerking met Frankrijk inzake veiligheid. Daarnaast werd er gesproken over de problematiek
van het grensoverschrijdend transport van lichamen en de werking van de beide EGTS’en
(Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale) aan
bod en meer bepaald hun structuur, werking en financiën.
Zie link:
http://gouverneurdecaluwe.files.wordpress.com/2014/02/jaarverslag2013coordinatieopdracht.pdf.
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Deel 2
Federale opdrachten en
bevoegdheden
HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN - PERSONEEL
Er zijn 38 personeelsleden tewerkgesteld bij de federale diensten van de gouverneur. Twee
personeelsleden zijn langdurig afwezig.
Federaal personeelsbestand in West-Vlaanderen op 31 december 2013

Niveau A

Niveau B

Directeur

1

Attaché

11

Totaal

Administratief
deskundige
Financieel
deskundige

12

Niveau C

Niveau D

0

Bestuurschef

0

0

Administratief
assistent

22

0

Totaal

Administratief
medewerker
Technisch
medewerker
Medewerker
keuken/onderhoud

22

1
1
2
4
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HOOFDSTUK 2 - BINNENLANDS BESTUUR
2.1 VERTALINGEN
De gouverneur is bevoegd voor de vertaling van akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn
door plaatselijke diensten binnen het Belgisch grondgebied. In 2013 werden er 69 akten vertaald.
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2.2 RAMPENFONDS, RAMPENSCHADE
De gouverneur kende voor 413 aanvragen een financiële tegemoetkoming toe aan de slachtoffers
van een natuurramp. Er werd € 4.204.430 toegekend als herstelvergoeding.
Deze dossiers werden voor betaling overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

2.3 RICHTLIJNEN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN
Op 14 oktober 2013 werd het islamitisch offerfeest georganiseerd. De gouverneur heeft de
omzendbrief hierover verspreid.

HOOFDSTUK 3 - VERGUNNINGEN, TOELATINGEN EN
DOCUMENTEN
3.1 WAPENWET
Overzicht van de activiteiten in aantallen dossiers
Nieuwe aanvragen
Hernieuwingen model 4
Modellen 6 (registratie ex- jacht en sportwapens)
Totaal aantal ingediende aanvragen in 2013

885
650
6
1541

Afgeleverde vergunningen
Modellen 9 (vereenvoudigde registratie jager/sportschutter)
Wapenhandel
Wapenverzameling
Tijdelijke erkenning inzake wapens en munitie
Bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke,
culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens
Wapendracht
Aantal beroepen bij de FOD Justitie- federale wapendienst
Beslissingen van de gouverneur van West-Vlaanderen die aanleiding geven tot
intrekking en/of ontzegging van het recht nog langer vuurwapens te bezitten
Schietstanden
Tijdelijke erkenning van een schietstand
Controles veiligheidsmaatregelen meer dan 30 vuurwapens
Europese Vuurwapenpas
5-jaarlijkse controles wapenvergunningen*
5-jaarlijkse controles erkenningen

TOTAAL:

2698

1324
2
5
2
3
15
83

31
406
88
35

4909
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Overzicht per soort model 9
Aantal
model 9 registratie jager
726
model 9 registratie sportschutter
597
model 9 historische activiteiten
1
model 9 bijzondere wachters
0

*

Bij de 5-jaarlijkse controles wordt telkens het volledige wapenbezit gecontroleerd. 88 personen kregen
in 2013 een controle. Dit betreft personen met vergunningen die onder de nieuwe wapenwet reeds
door de gouverneur verleend werden. Daarnaast werden ook alle wapenbezitters met vergunningen
die tussen 2001 en 2006 door de lokale politie verleend werden, gecontroleerd. Deze dossiers werden
ste
een 1 maal behandeld als hernieuwing.

3.2 REISDOCUMENTEN
Verzamelstaat afgifte van paspoorten, reisdocumenten en visa in 2013
Afgeleverd overeenkomstig de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte en de verlenging van
paspoorten
Paspoorten
Belgen
210

Reisdocumenten
Politieke
Vluchtelingen
379

Reisdocumenten
Vreemdelingen

Reisdocumenten
Staatlozen

Totaal

15

2

606

In het jaar 2013 werden volgens spoedprocedure 46 paspoorten en reisdocumenten uitgereikt en
volgens de normale procedure 560. In totaal werden 110 paspoorten en reisdocumenten tegen
verminderd tarief afgeleverd voor minderjarigen (- 18 jaar).
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Er zijn in 2013 in totaal 2 visa op vreemde paspoorten afgeleverd.

Tarieven paspoorten, visa en reisdocumenten

Tarieven (geldig vanaf 1 januari 2006)
Reisdocument geldig voor 2 jaar

€ 20 consulair recht

Paspoort geldig voor 5 jaar

€ 30 consulair recht

Gewone procedure - reisdocument

€ 21 kosten

Gewone procedure - paspoort

€ 41 kosten

Spoedprocedure - reisdocument

€ 190 kosten

Spoedprocedure – paspoort

€ 210 kosten

Reisvisum geldig 30 dagen

€ 30 consulair recht

Reisvisum geldig 90 dagen – één binnenkomst

€ 30 consulair recht

Reisvisum geldig 90 dagen – meerdere binnenkomsten

€ 30 consulair recht

Verlenging van een reisvisum

€ 30 consulair recht

Alle visa

€ 30 kosten

Evolutie van het aantal afgeleverde paspoorten en reisdocumenten gedurende de voorbije 5 jaar
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Evolutie van de geïnde retributies gedurende de voorbije 5 jaar

3.3 BIJZONDERE WACHTERS
Artikel 61 van het veldwetboek bepaalt dat bijzondere wachters, aangeduid door
jachtrechthouders om hun jachtterreinen te bewaken, dienen te worden erkend door
de gouverneur.
Dit gebeurt op advies van de procureur en de arrondissementscommissaris.
Wanneer de adviezen gunstig zijn, en de kandidaat-bijzondere veldwachter voldoet
aan alle voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 8 januari 2006, wordt hij door de
gouverneur erkend.
In 2013 werden 5 nieuwe bijzondere wachters erkend door de gouverneur.
Per 1 januari 2014 zijn er 90 bijzondere wachters in dienst in de provincie West-Vlaanderen.

3.4 ADVIEZEN VERGUNNINGEN APOTHEKERS
De gouverneur brengt advies uit over de opening, de overbrenging en de fusie van voor het publiek
opengestelde apotheken aan de Algemene Farmaceutische Inspectie. In 2013 werden 4 dossiers
behandeld.

3.5 AFWIJKING DIPLOMAVEREISTE ARCHITECTEN
De gouverneur heeft de bevoegdheid om na een gemotiveerde aanvraag toe te staan dat de
bouwheer zelf de plannen tekent voor het (ver)bouwen van de eigen woning. Bovendien mag men
de uitvoering van de werken controleren zonder een beroep te moeten doen op een architect.
Daar geldt een diplomavereiste voor, die gekoppeld wordt aan de aard van de bouwwerken.
In 2013 werden 23 aanvragen behandeld.
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HOOFDSTUK 4 - POLITIONELE VEILIGHEID
4.1 EVALUATIE VAN DE KORPSCHEFS EN VAN DE BESTUURLIJKE
DIRECTEURS-COÖRDINATOR - HERNIEUWING VAN DE
MANDAATHOUDERS
In 2013 werden geen mandaten hernieuwd.
Alle mandaten binnen onze provincie werden reeds verlengd in de loop van respectievelijk 2010,
2011 en 2012.

4.2 ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP DE LOKALE POLITIE
Eén van de opdrachten van de gouverneur als commissaris van de federale regering is het bestuurlijk
toezicht op de handelingen van de politieraden.

Overzicht van het administratief toezicht voor het jaar 2013.

4.2.1 Bijzonder toezicht
Financieel
Voor elke politiezone van de provincie werd een begrotingsdossier aangelegd.
De begrotingen die werden gestemd voor het verschijnen van de richtlijnen terzake, werden
goedgekeurd op voorwaarde dat in de eerstvolgende wijziging de nodige aanpassingen zouden
worden aangebracht en dat de begroting in overeenstemming zou gebracht worden met de
richtlijnen.
Zeventien begrotingsdossiers van de zones werden goedgekeurd. Twee begrotingsdossiers werden
niet goedgekeurd. Van 15 zones werden één of meerdere begrotingswijzigingen ontvangen.
Meestal was een wijziging van de initiële begroting nodig om gemeentelijke dotaties in
overeenstemming te brengen met de nieuwe financiële situatie van de zone, gecreëerd door
bijkomende federale toelagen (onder andere de toelage uit het verkeersboetefonds).
Alle ingediende begrotingswijzigingen werden goedgekeurd.
De dotaties van de gemeenten aan de meergemeentenzones werden opgevraagd en er werd
nagekeken of het bedrag van de dotatie overeenstemde met het bedrag opgenomen in de
politiebegroting. Indien dat het geval was, werden de dotaties goedgekeurd via een clausule in het
goedkeuringsbesluit van de begroting. Over het algemeen waren over de gemeentelijke dotaties
geen problemen binnen de zones zelf. De problemen die zich stelden, werden intern opgelost,
behalve voor één politiezone, waarvan de begroting niet werd goedgekeurd. Hier werden ook de
dotatiebesluiten niet goedgekeurd omdat deze in verband stonden met de niet-goedkeuring van de
begroting.
In de loop van 2013 werd van één zone de rekeningen 2005,2006,2007,2008 en 2009 goedgekeurd.
De rekening 2010 werd goedgekeurd van twee zones. De rekening 2011 werd goedgekeurd van
negen zones. En voor de rekening 2012 werden reeds 5 rekeningen goedgekeurd. Van zeven dossiers
is de termijn nog lopende.
Bij gebrek aan bijkomende onderrichtingen gebeurt het toezicht op de rekeningen volgens de
onderrichtingen voor het opstellen van de rekening 2002.
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Personeel
Ook de personeelsformaties van de politiezones zijn onderworpen aan het bijzonder administratief
toezicht. Alle politiezones van West-Vlaanderen hebben een goedgekeurde startformatie. Eventuele
wijzigingen die de zones wensen aan te brengen, dienen ook ter goedkeuring aan de gouverneur te
worden voorgelegd. Voor 2013 werden 8 formatiewijzigingen ingediend, door 8 zones. Zes
wijzigingen werden goedgekeurd. Van twee wijzigingen werd enkel kennis genomen per brief, omdat
zij enkel interne personeelsverschuivingen en/of wijzigingen aan het organigram en de
functieprofielen omvatten, maar geen wijzigingen aan de effectieve kaders.
Eventuele problemen die aan bod kwamen bij de opmaak van de formatiewijzigingen, werden via
(voorafgaand) overleg opgelost.

4.2.2 Algemeen toezicht
Het toezicht op de overige handelingen van de politieraden of politiecolleges, genomen ingevolge
bevoegdheidsdelegatie van de politieraden, wordt het algemeen administratief toezicht genoemd.
Het gaat hier over een schorsings- en vernietigingstoezicht.
De zones dienen aan de gouverneur de lijsten te bezorgen van de genomen beslissingen in de
politieraad. In een aantal gevallen dient tevens een eensluidend afschrift van de beslissing zelf
overgemaakt te worden. Dit is het geval voor beslissingen genomen in raad of college voor wat
overheidsopdrachten, dringende uitgaven en personeelsmateries betreft.
Sinds 2006 wordt dit algemeen toezicht op een grondiger manier uitgeoefend. De nadruk blijft, ook
in de toekomst, liggen op de voorafgaande advisering van de zones, zodat het grootste aantal
problemen op voorhand wordt opgelost.
Verder worden de overzichtslijsten van de besluiten van de politieraden systematisch nagekeken en
indien nodig worden inzendingsplichtige besluiten opgevraagd en onderzocht.
Aan verschillende zones werden opmerkingen (zowel schriftelijk als mondeling) in verband met de
genomen besluiten geformuleerd. Er werden geen besluiten geschorst.
In 2013 vonden de politieraadsverkiezingen plaats. Er dienden 16 politieraden te worden verkozen,
in 61 gemeenten. Van 47 gemeenten werden de verkiezingen onmiddellijk geldig verklaard door de
Deputatie. Bij 1 gemeente werden de verkiezingen volledig ongeldig verklaard, voor 13 gemeenten
volgde een gedeeltelijke geldigverklaring. De herverkiezingen die hierop volgden werden geldig
verklaard. Drie gemeenten gingen in beroep bij de Raad van State en kregen daar gehoor.
Uiteindelijk werden alle politieraden geldig geïnstalleerd.
Klachten
In 2013 werd één officiële klacht ingediend. Deze werd behandeld in overleg met de Vlaamse
afdeling van de gouverneur, maar moest onontvankelijk worden verklaard.

4.3 AUTORALLY’S
Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
In 2013 heeft de gouverneur op basis van artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 77 machtigingen verleend tot het
organiseren van snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of –wedstrijden voor
motorrijtuigen.
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Rally’s en/of rallysprints die plaatsvonden op het grondgebied van meerdere gemeenten in de
provincie West-Vlaanderen
In 2013 zijn er in de provincie West-Vlaanderen 9 rally’s en/of rallysprints doorgegaan die over het
grondgebied van meerdere gemeenten zijn gegaan en die bijgevolg een provinciale coördinatie
vereisten. Het betrof respectievelijk :










De 12de editie van de rallysprint van Moorslede,
De 40ste editie van de TAC – Rally,
De 7de editie van de ORC Canal rally,
De GEKO Ypres rally,
De 3de editie van de rally van Staden,
De 54ste editie van de autorally ‘Omloop van Vlaanderen’,
De 13de editie van de Hemicuda rally,
De 33ste editie van de TBR Rally,
De rally ‘6-uren van Kortrijk’.

Daarnaast waren er ook nog de 41ste editie van de rallysprint van de Monteberg en de 39ste editie van
de GEKO rally van Wervik. Zij werden wel opgevolgd door de diensten van de gouverneur, maar een
coördinatie was niet langer vereist aangezien hun parcours zich nog slechts beperkte tot het
grondgebied van één gemeente.
Incidenten
Naar aanleiding van al deze wedstrijden werden ons in 2013 in totaal negen incidenten gemeld.

4.4 PROVINCIAAL VEILIGHEIDSOVERLEG
Artikel 9 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt ligt aan de basis van het provinciaal
veiligheidsoverleg met als doel het stimuleren van de zonale veiligheidsraden en het bijdragen tot de
realisatie van het nationaal veiligheidsplan. Dit overleg coördineert tevens alle initiatieven ter
verhoging van de veiligheid binnen de provincie en bevordert de samenwerking tussen de
verschillende politiediensten.
In West-Vlaanderen vindt het overleg, dat beurtelings voorgezeten wordt door de gouverneur en de
procureur-generaal, normaal om de vier maanden plaats. Alle bestuurlijke en gerechtelijke directeurs
van de federale politie van de vier arrondissementen maken er deel van uit terwijl de lokale politie
vertegenwoordigd is door zes korpschefs. Eventueel worden deskundigen uitgenodigd voor materies
die hen aanbelangen.
In 2013 kwam het overleg uitzonderlijk slechts twee maal samen: op 24 juni en 21 oktober.
Onder meer volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:





Evaluatie provinciale afsprakenregeling tussen De Lijn en de politiediensten
Voorstelling opleiding bachelor maatschappelijke veiligheid
Strategische aansturing van het CIK voor het zomerseizoen
Problematiek van het optreden van lokale politie op autosnelwegen
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 Voorstelling geïntegreerde aanpak van diverse criminele fenomenen binnen de provincie
waaronder de mensensmokkel, de grenscriminaliteit, de Albanese maffia, …
 Stappenplan tot realisatie van een provinciaal (ANPR)cameraschild

4.5 CIC-OVERLEG
Het K.B. van 26 juni 2002 betreffende de organisatie van de gecentraliseerde dispatchingcentra
voorziet dat elke provincie een overleg dient te organiseren tussen de leden van het provinciaal
veiligheidsoverleg en een vertegenwoordiger van het commissariaat-generaal van de federale
politie, de voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie en de directeur van het
Communicatie- en InformatieCentrum CIC. Dit overleg heeft tot doel de toepassing van de
dienstverlening van het CIC te evalueren en eventueel bij te sturen.
Het CIC West-Vlaanderen is gevestigd in de lokalen van de federale politie in de Zandstraat te Brugge
en beheert via het noodnummer 101 alle noodoproepen voor dringende politionele hulp. Vervolgens
worden de hulpoproepen vanuit het centrum rechtstreeks gedispatcht tot op het niveau van de
interventieploegen of worden ze, volgens de richtlijnen van de korpschef van lokale politie, verder
gedistribueerd naar de autonome dispatchings van de politiezones.
In 2013 kwam het CIC-overleg één maal samen op 4 maart. De directeur stelde zijn jaarverslag 2012
aan de vergadering voor waarna een debat werd gevoerd rond de voor- en nadelen van een
gecentraliseerde CIC-dispatching versus een autonome lokale dispatching. Tevens werd op dit
overleg het voorstel besproken om de bestaande provinciale multidisciplinaire beleidsgroep MDBG
om te vormen tot een nieuwe “Stuurgroep 112”.
Op 23 april 2013 is het Hulpcentrum HC 100/112 immers verhuisd naar hetzelfde complex waar het
CIC gehuisvest is en maakt ze sedertdien ook gebruik van de Computer Aided Dispatching CAD
waardoor de beide noodcentrales aangesloten zijn op dezelfde ASTRID-technologie. Met het oog op
de rationalisering van de bestaande verschillende beleidsstructuren en rekening houdende met de
toekomstplannen van de oprichting van één enkel HC 112 voor het beheer van alle noodoproepen
werd op de laatste vergadering van de MDBG van 15 mei 2013 dan ook beslist de MDBG om te
bouwen tot een multidisciplinaire “Stuurgroep 112” onder voorzitterschap van de gouverneur.

4.6 CRIMINALITEITSPREVENTIE
Intrafamiliaal Geweld
“Dat doet de deur dicht”, studiedag over de nieuwe wet betreffende het tijdelijk huisverbod in geval
van huiselijk geweld.
Op 7 februari 2013, amper één maand na de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2012
betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, organiseerde de gouverneur samen
met de gedeputeerde voor Cultuur en Welzijn Myriam Vanlerberghe de studiedag “Dat doet de deur
dicht”. Tijdens deze dag werd de wet toegelicht door de verschillende betrokken partijen:
hulpverlening, parket, vredegerecht, advocatuur en politie.
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Diverse deskundigen kwamen aan het woord over de mogelijkheden die de wet biedt, maar ook over
de te verwachten knelpunten. Doet het tijdelijk huisverbod de deur dicht? Of laat het de deur op een
kier staan?
Er werd aandacht besteed aan:






het ontstaan van huiselijk geweld en het tijdelijk huisverbod als ultieme time-out,
de rol van het parket en de wisselwerking met de politie,
de rol van de vrederechter op het kruispunt tussen strafrecht en burgerlijk recht,
kritische bedenkingen bij de wet vanuit het de advocatuur en
de impact van de wet op de politionele werking.

4.7 INTERNATIONALE SAMENWERKING MET FRANKRIJK
4.7.1 Akkoorden van Doornik
Tussen België en Frankrijk bestaan heel wat protocollen inzake politiesamenwerking. Het
belangrijkste verdrag voor West-Vlaanderen is ongetwijfeld de “Overeenkomst betreffende
grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken” van 5 maart 2001, kortweg de
“Akkoorden van Doornik” genoemd. Een opstoot van grensgerelateerde criminele feiten in 2012
heeft geleid tot het herwerken en actualiseren van deze Akkoorden waardoor op 18 maart 2013 een
nieuwe versie, de “Akkoorden van Doornik II”, ondertekend werd door de respectieve ministers van
Binnenlandse Zaken van België en van Frankrijk.
Deze nieuwe versie beoogt een versterkte en betere coördinatie op het terrein en zorgt in concreto
voor onder meer de volgende zes doorbraken die van belang zijn voor het waarborgen en het
verhogen van de veiligheid in de West-Vlaamse grensregio:
 De Belgische en Franse politiemensen zullen in het kader van gemengde patrouilles hun
operationele bevoegdheden kunnen uitoefenen wanneer ze zich op het grondgebied van de
andere partij bevinden, wat tot nu toe het geval niet was. Ook zal het voertuig dat ingezet
wordt bij gemengde patrouilles voortaan langs beide kanten van de grens kunnen ingezet
worden, waar men momenteel aan “deze kant” van de grens moet blijven.
 Het is eveneens uitdrukkelijk voorzien dat de Belgische en Franse politiemensen op het
territorium van de andere partij een persoon mogen staande houden (zeg maar
“arresteren”) wanneer die op heterdaad betrapt wordt terwijl hij een strafbaar feit pleegt op
dit “vreemd” grondgebied, ook al opereert de politieman alleen, t.t.z. zonder aanwezigheid
van agenten van het betreffende land. De uitdrukkelijke wens van België om tot arrestatie te
kunnen overgaan door Belgische politiemensen van een dader die in België een misdrijf
gepleegd heeft en tot in Frankrijk achtervolgd wordt, kan om Franse grondwettelijke
redenen - momenteel - niet ingewilligd worden.
 In geval van nood of bij zware incidenten wordt in de tussenkomst voorzien dat de
dichtstbijzijnde patrouille, ongeacht of ze Belgisch of Frans is, met het oog op het bieden van
de eerste hulp en/of het beveiligen van de site tot aankomst van de territoriaal bevoegde
politiedienst, bevoegd is.
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 Het Akkoord maakt ook detacheringen van politiemensen mogelijk langs weerszijden van de
grens, wat aanleiding moet geven tot een veel ambitieuzer beleid inzake de aanwezigheid
van Franse politie in Belgische politiezones en vice versa.
 Deze detacheringen zullen bijdragen tot de realisatie van een volgende nieuwe mogelijkheid,
namelijk de creatie van een gemeenschappelijke databank van criminele feiten en daders,
wat niet alleen operationele analyses zal mogelijk maken maar wat ook de gerechtelijke
onderzoeken zal vergemakkelijken.
 Tot slot voorziet het Akkoord eveneens in een versterking van het grensoverschrijdend
overleg met betrekking tot de voeding en het gebruik van camera’s, meer bepaald ANPRcamera’s (Automatic Number Plate Recognition) of intelligente camera’s die nummerplaten
kunnen uitlezen en op basis van vergelijking met een achterliggende databank in reële tijd
een “hit” kunnen genereren. Binnen de provincie West-Vlaanderen heeft de gouverneur een
projectbegeleider aangeduid en werd ondertussen de “Stuurgroep cameraschild” opgericht.
Tot hier een zestal nieuwe mogelijkheden waarin de tweede versie van de Akkoorden van Doornik
voorziet. Voorzichtigheidshalve dient vermeld te worden dat deze maatregelen pas van kracht zullen
zijn nadat de Akkoorden door beide landen officieel geratificeerd zijn. Zowel België als Frankrijk
maken zich sterk dat deze ratificatie in het eerste semester van 2014 kan gebeuren.
Ondertussen bereiden de verschillende betrokken politiediensten uit de provincies West-Vlaanderen
en Henegouwen en uit het Département du Nord zich momenteel in diverse operationele
werkgroepen voor om effectief op terrein klaar te zijn zodra de ratificatieprocessen doorlopen zijn.

4.7.2 Strategisch Comité
In navolging van de bovenvermelde Akkoorden van Doornik ging op 19 oktober 2013 te Rijsel het
jaarlijks Strategisch Comité door onder co-voorzitterschap van de Préfet van de Zone Nord, de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de procureur-generaal van Douai en de procureurgeneraal van Mons. De dossierbeheerders van de vijf operationele werkgroepen, opgericht om de
samenwerking tussen Belgische en Franse politiediensten te bevorderen en om de nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden van de “Akkoorden van Doornik II” voor te bereiden, gaven een stand
van zaken. Zowel de geleverde inspanningen en de realisaties van het voorbije jaar als de toekomstig
geplande initiatieven werden uitvoerig toegelicht.
Het Strategisch Comité werd tenslotte afgesloten met de ondertekening van het operationeel
radiocommunicatieprotocol waardoor de dispatchings van de politiediensten van de provincies
Henegouwen en West-Vlaanderen rechtstreeks kunnen communiceren met hun partners in de
departementen Nord en Aisne, wat een hele stap voorwaarts betekent in de aanpak van de
grensoverschrijdende criminaliteit.

4.7.3 Actieplan grenscriminaliteit
In 2012 werd de grensstreek met Frankrijk fel geteisterd door een reeks criminele feiten, gepleegd
door Noord-Franse daders. Vanaf het begin hebben diverse partijen, zowel bestuurlijke, gerechtelijke
als politionele, zich ingezet om tezamen de veiligheid in de West-Vlaamse grensregio te herstellen.
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Zo heeft justitie het dossier gefederaliseerd en werd de cel BAOBAB opgericht die ondertussen nauw
samenwerkt met de Franse justitie- en politiediensten. Op aangeven van de gouverneur van de
provincie West-Vlaanderen heeft de bestuurlijk directeur-coördinator van Kortrijk in 2012 en 2013
verschillende gezamenlijke controle-acties gecoördineerd op het grondgebied van de
arrondissementen Kortrijk, Ieper en Doornik. Zo ook werden in overleg met de Franse politiediensten
periodiek grootschalige simultane grensoverschrijdende acties opgezet waarbij de
controledispositieven langs beide kanten van de grens op elkaar afgestemd waren. Omdat deze
acties en hun resultaten niet altijd even zichtbaar waren voor de betrokken overheden en de
bevolking organiseerde gouverneur Carl Decaluwé op 8 maart 2013 te Kortrijk een
veiligheidsconferentie rond het thema “grenscriminaliteit”. Diverse actoren hebben op deze
conferentie een overzicht gegeven van de vele concrete reeds genomen maatregelen op zowel
bestuurlijk als gerechtelijk vlak.
Eind 2013 kunnen we stellen dat de inspanningen van allen niet alleen hebben geleid tot een
aanzienlijke daling van het aantal zware feiten maar dat ook reeds enkele Franse criminelen zware
veroordelingen hebben opgelopen.

HOOFDSTUK 5 - VERKEERSVEILIGHEID
5.1 VERKEERSVEILIGE WEEK 2013
Op woensdag 27 februari 2013 werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 17de keer de
kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth herdacht. Op die dag vonden 10 mensen de dood
en werden er 56 personen zwaargewond. Bij de botsing waren meer dan 200 wagens betrokken.
Ter nagedachtenis van deze ramp organiseerde gouverneur Carl Decaluwé in West-Vlaanderen voor
de eerste keer een “Verkeersveilige Week” in plaats van een “Verkeersveilige Dag”. Deze week ging
door van maandag 25 februari tot en met vrijdag 01 maart 2013.
Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie organiseerden gedurende die periode
bijkomende verkeersacties. In totaal werden bijna 400 extra politiemensen ingezet en op het
grondgebied van West-Vlaanderen werden net geen 2600 mensuren aan controles besteed. Tevens
namen een 40-tal aspiranten van de West-Vlaamse Politieschool in het kader van hun stage aan deze
acties deel. De controles werden ook via de portieken boven de autosnelwegen aangekondigd door
zowel het Vlaams Verkeerscentrum in België als door het Centre d’Information et de Coordination
Routière in Noord-Frankrijk.
De resultaten qua snelheid waren bemoedigend. Het aandeel bestuurders dat zich niet aan de
snelheidslimieten hield, zakte in vier jaar tijd zo maar eventjes van 21% naar 3,1%! Het aandeel
bestuurders die te diep in het glas hadden gekeken steeg echter van 1,0% in 2012 naar 1,8%...
Tijdens de controles met onderschepping ging ook de nodige aandacht naar andere prioriteiten
binnen het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 647 andere inbreuken vastgesteld met als
top drie: voertuigpapieren niet in orde (156), niet dragen veiligheidsgordel (128) en gebruik van GSM
(47).
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Als blijk van waardering voor de inspanningen van de politiediensten bracht gouverneur Carl
Decaluwé een terreinbezoek aan de controledispositieven in de politiezones Arro Ieper, Polder en
Brugge.

5.2 VERKEERSVEILIGE NACHTEN 2013
In overleg met de West-Vlaamse burgemeesters en de korpschefs van de lokale en federale politie,
werd de ‘Verkeersveilige Nacht’ opnieuw uitgebreid naar twee opeenvolgende ‘Verkeersveilige
Nachten’ op vrijdag 6 en op zaterdag 7 december 2013.
Naast het toezien op het naleven van de algemene verkeersregels werd er in het bijzonder
gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en op het naleven van de
reglementaire snelheid.
Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan de actie. In totaal werden meer
dan 275 politiemensen ingezet en werden er tijdens de ‘Verkeersveilige Nachten’ ongeveer 2400
mensuren aan terreincontroles besteed. Er was bijkomend inzet van 60 aspiranten van de WestVlaamse Politieschool. Ook werden drugshonden van de federale politie ingezet en was er
samenwerking met andere diensten zoals de Vlaamse Belastingsdienst (VlaBel), Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA), Administratie Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Gemeenschap en
Drive Up Safety (DUS).
De provinciale resultaten van de verkeersveilige nacht gaven volgend beeld:
Alcoholcontroles:
2010

2011

2012

2013

Aantal gecontroleerde personen

1521

2375

2707

3041

Aantal positieve ademtesten

79

130

119

167

Percentage positieve
ademtesten/aantal gecontroleerde
bestuurders

5,2%

5,5%

4,4%

5,5%

Aantal rijbewijzen ingetrokken
omwille van positieve ademtest

16

24

31

45

304

11

3,62

WPR WVl
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Snelheidscontroles:
2010

2011

2012

2013

Aantal gecontroleerde voertuigen

1056

5119

3371

4011

Aantal overdreven snelheid

182

349

566

774

Percentage overdreven
snelheid/aantal controles

17,2%

6,8%

17%

19,30%

Aantal rijbewijzen ingetrokken
omwille van overdreven snelheid

3

3

5

5

Zeven politiezones stelden parallel aan hun alcoholcontroles ook een snelheidsdispositief op. Het
aantal gecontroleerde voertuigen steeg dit jaar met 20 %. Het aandeel snelheidsovertredingen
haalde met 19.30% een licht hoger resultaat dan vorig jaar maar de stijgende lijn is toch enigszins
verontrustend.
Het parket ging bij vijf snelheidsduivels over tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
Drugscontroles:
2010

2011

2012

2013

Aantal afgenomen speekseltesten

33

8

20

24

Aantal positieve speekseltesten

4

2

5

9

Percentage positieve/afgenomen
speekseltesten

12%

25%

25%

38%

Aantal rijbewijzen ingetrokken
omwille van positieve speekseltest

4

2

5

7

Op basis van onder meer uiterlijke tekenen ging de politie het voorbije weekend in vierentwintig
gevallen over tot het afnemen van een speekseltest. Bij negen bestuurders tekende de test positief
en werd overgegaan tot het afnemen van een bloedstaal. In zeven gevallen besliste het parket tot
onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Het aantal positieve test verdubbelde bijna t.o.v. vorig
jaar. Een grote campagne drugs in het verkeer wordt het werk voor 2014.

5.3 BOB-EINDEJAARSCAMPAGNE
Tussen 14 december 2012 en 28 januari 2013 vond voor de achttiende keer de nationale BOBeindejaarscampagne plaats, waaraan onder meer de federale politie en alle politiezones uit WestVlaanderen meewerkten.
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Opmerkelijk is dat er op nationaal vlak, sinds de start van de BOB-campagne in 1995, het hoogste
aantal controles ooit werd uitgevoerd en het laagste percentage positieve bestuurders ooit werd
geregistreerd. In cijfers uitgedrukt werden landelijk meer dan 270 000 mensen op alcohol
gecontroleerd, waarvan er 2,9% positief testten. Dit is een lichte daling t.o.v. vorig jaar toen 3,3% van
de chauffeurs teveel had gedronken.
In West-Vlaanderen werden tijdens deze zes weken van sensibilisering en alcoholcontroles 23 638
personen aan een ademtest onderworpen en testten er 918 (of 3,9%) positief. Dit is een verbetering
ten opzichte van de 4,29% positieve ademtesten vorig jaar. Het aantal afgenomen ademtesten
tijdens de BOB-eindejaarcampagnes in West-Vlaanderen is de laatste drie jaren licht teruggelopen,
maar het aandeel overtreders evolueert gunstig.
Het globale resultaat van 3,9% voor West-Vlaanderen volgt in vergelijking met de 2,9% voor België de
trend die vorig jaar al werd ingezet. Toen ook waren er in onze provincie 1% meer positieve
ademtesten in vergelijking met het nationaal gemiddelde. Dit wil echter niet zeggen dat er in WestVlaanderen meer geïntoxiceerde bestuurders rondrijden want veel heeft te maken met de spreiding
van de alcoholcontroles in tijd en ruimte.
Uit de cijfers bleek duidelijk dat de problematiek van rijden onder invloed zich ook in onze provincie
vooral tijdens het weekend stelt. Van alle gecontroleerde weekendbestuurders tekenden 5,8%
positief tegenover 2,5% tijdens de weekcontroles. De West-Vlaamse politiediensten hebben echter
op dit jaarlijks terugkerend fenomeen geanticipeerd door massaal veel gerichte weekendacties in te
lassen.

5.4 BOB-ZOMERCAMPAGNE
Van vrijdag 7 juni 2013 tot 02 september 2013 organiseerde het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid (BIVV) voor de derde maal een BOB-zomercampagne.
Binnen onze provincie presteerden de verschillende West-Vlaamse federale en lokale politiediensten
9.572 manuren t.g.v. de BOB-zomercampagne om gerichte controleacties uit te voeren. In het totaal
legden 23.554 bestuurders een ademtest af. Spijtig genoeg was van 5,81% van de gecontroleerde
bestuurders deze ademtest positief. Gezien de positieve analyse dienden 438 bestuurders hun
voertuig aan de kant te laten staan.
Voor alle West-Vlaamse politiediensten een signaal om aan alert te blijven en actief mee te werken
aan dergelijke campagnes! Deze resultaten tonen aan dat rijden onder invloed ook binnen onze
provincie niet enkel een probleem is tijdens de eindejaarsfeesten maar ook tijdens de toeristische
zomermaanden.

5.5 VEILIG FIETSEN
De provinciale campagne Veilig Fietsen loopt sedert 2003 en kende in het schooljaar 2012-2013 een
derde jaargang onder de slogan “Hang het beest niet uit in het verkeer”. Met deze campagne
moedigt de provincie 12 tot 18-jarigen aan om op een veilige, hoffelijke en proactieve manier met
een correct uitgeruste en goed onderhouden fiets aan het verkeer deel te nemen.
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Het sensibiliserend luik, waarbij de fietsen op school gecontroleerd worden, liep van 15 oktober tot
16 november 2012 en werd klassiek gevolgd door een handhavingsfase met politiecontroles op de
openbare weg tot 15 februari 2013.
De provinciale dienst Mobiliteit en Weginfrastructuur organiseerde en financierde de
sensibiliseringscampagne. De federale dienst Politionele Veiligheid van de gouverneur stond in voor
de coördinatie van de preventieve fietscontroles en het aspect handhaving.
Hoewel er nog steeds bijna 18000 fietsen tijdens de preventieve fase nagezien werden, stellen we
een dalende trend vast sedert een piekmoment in 2008 met ruim 24000 gecontroleerde fietsen. Ook
tijdens de repressieve fase werden de voorbije campagne ongeveer 7000 fietsen minder
gecontroleerd dan bij de vorige editie. Bemoedigend is evenwel dat ook dit jaar het aandeel fietsers
die niet in orde waren met de verlichting van 16,7% tijdens de preventieve fase daalde naar 6,67%
tijdens de repressieve fase! Beide resultaten behoren tot de laagste percentages ooit!
Via de nieuwe website www.hanghetbeestnietuit.be konden scholen een team uit de eerste graad
inschrijven voor de Beestige Fietsquiz die doorging op 9 februari 2013 in Kinepolis Brugge en
gepresenteerd werd door Niels Destadsbader.
In totaal namen 18 ploegen het tegen elkaar op. Het team van het Onze-Lieve-Vrouwecollege uit
Assebroek sleepte niet alleen de titel “Beestigste Fietsschool van West-Vlaanderen” in de wacht,
maar keerde ook huiswaarts met een digitaal schoolbord.
De teams van het Sint-Aloysiuscollege uit Menen en van het Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen uit Heist
werden respectievelijk tweede en derde en wonnen cadeaubonnen en fietsboxen met routekaarten.
Alle deelnemers ontvingen een goodiebag.

5.6 FIETSTOERISME IN HARMONIE
Op initiatief van de provinciegouverneur werd in 2011 door de Dienst Politionele Veiligheid in
samenwerking met de politie, de wielerbonden en ook de individuele fietstoerist een integrale
campagne uitgewerkt om samen met diverse partners de fietstoerist opnieuw een veilige en
harmonieuze plaats op onze West-Vlaamse wegen te bezorgen.
Na een grondige omgevingsanalyse werd een actieplan ontwikkeld en werden aanbevelingen
geformuleerd om het fietstoerisme in harmonie te laten verlopen met de verkeersregels uit de
wegcode, een reglementair uitgeruste fiets, een correcte houding van de andere weggebruikers en
tenslotte een goed aangelegd en onderhouden fietspad.
De preventiecampagne “Fietstoerisme in Harmonie” werd voor de derde keer georganiseerd. Het
startschot werd gegeven op zaterdag 9 maart 2013 in Rekkem en dit ter gelegenheid van het dorp
van de ronde 2013.
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“Fietstoerisme in Harmonie 2013” liep van 9 maart 2013 tot en met zondag 15 september 2013 met
volgende vier actiepunten:





de kennis en het respecteren van de verkeersregels uit de wegcode;
de noodzaak aan een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets;
een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers;
en ten slotte een veilig aangelegd en goed onderhouden fietspad.

De slothappening was op woensdag 23 oktober 2013”. Provinciegouverneur Carl Decaluwé,
gedeputeerde voor mobiliteit Franky De Block en korpschef Curd Neyrinck fietsten, op een
verkeersveilige manier, met respect voor de andere weggebruikers en de correcte toepassing van de
wegcode, van het wielermuseum Roeselare naar de wielerpiste Defraye-Sercu in Rumbeke. De tijd
die werd afgelegd bepaalde het antwoord op de schiftingsvraag van de verkeersquiz die was
gekoppeld aan deze campagne. Immers, van de vele deelnemers hadden slechts 5 personen alle
hoofdvragen correct kunnen beantwoorden. Twee inwoners van Oostende werden de gelukkige
winnaars van elk een prachtige fiets.

5.7 PARKEERVOORZIENINGEN
HANDICAP

VOOR

PERSONEN

MET

EEN

Binnen West-Vlaanderen circuleren meer dan 48 duizend parkeerkaarten voor mensen met een
handicap. Daarmee bijt onze provincie de spits af! Tel daarbij de vele kaarthouders uit het
binnenland die in de zomer afzakken naar de kust, dan is het begrijpelijk dat de West-Vlaamse
politiediensten frequent geconfronteerd worden met het misbruik van voorbehouden
parkeerplaatsen en speciale parkeerkaarten voor mensen met een handicap.
Op vraag van de gouverneur werd met alle betrokken partners een integraal draaiboek ontwikkeld.
Dat werd tijdens de zomer van 2011 uitgetest. Hierbij gingen sensibilisatie en communicatie hand in
hand met een krachtdadig repressief optreden.
De resultaten waren verbluffend: de politiediensten stelden in totaal tijdens juli en augustus 411
overtredingen vast. 272 misbruiken (66%) vonden plaats in een kustgemeente. In 292 gevallen (70%)
werd ten onrechte geparkeerd op een voorbehouden parkeerplaats. Daarnaast werden ook 58
vervalste parkeerkaarten in beslag genomen.
Om de mogelijkheden tot vervalsing te beperken werd in maart 2012 de nieuwe parkeerkaart
geïntroduceerd. Hierin is nu onder meer een driedimensionaal hologram verwerkt.
Ook in 2013 diende het draaiboek bijgestuurd te worden omdat verschillende omzendbrieven
wijzigingen ondergingen.
Gouverneur Carl Decaluwé bood het geactualiseerd draaiboek deze zomer opnieuw aan de
gemeenten en aan de politiediensten aan. Hen werd gevraagd op lokaal vlak de nodige aandacht en
capaciteit te willen besteden aan de aanpak van dit asociaal fenomeen.

51

HOOFDSTUK 6 - CIVIELE VEILIGHEID
6.1 BRANDWEER
In toepassing van artikel 13 § 4 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming zijn de beschikkingen van de gemeentelijke overheden houdende benoeming of
bevordering van de brandweerofficieren, evenals de tuchtmaatregelen die hen treffen, onderworpen
aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.
In 2013 werden in de verschillende brandweerkorpsen 6 personen benoemd of bevorderd als officier
bij de brandweer.
Verder werd in 12 korpsen het organiek reglement van de brandweerdienst gewijzigd. Deze
wijzigingen zijn eveneens aan de goedkeuring door de gouverneur onderworpen (art. 13 §2 van de
wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele bescherming). Concreet werden 6 gewijzigde
organieke reglementen goedgekeurd, 4 wijzigingen werden goedgekeurd onder voorwaarden en 2
wijzigingen werden niet goedgekeurd. Eén niet-goedkeuring werd intussen door de gemeente
hernomen en werd alsnog goedgekeurd. Er wordt verder opgevolgd of de voorwaarden verbonden
aan de goedkeuringen worden uitgevoerd.
Brandweerhervorming
In 2013 bleef het windstil rond de hervorming Civiele Veiligheid.
Het beperkte administratief toezicht dat door de wet van 3 augustus 2012 werd ingesteld op de
besluiten van de prezoneraden, werd opgevolgd.
Van elke zone werden de lijsten van de prezoneraden ingestuurd. Voor zone 1 gaat het om 7
zittingen, zone 2 en zone 3 lieten de prezoneraad 8 keer samenkomen, in zone 4 vergaderde de raad
zes keer.
Naast het registratiesysteem dat intern werd ontwikkeld, werd ook de dienst toezicht op het niveau
van de minister ondersteund door het gebruik van hun eigen ontwikkelde tool.
Het vroegere toezicht op de besluiten van de gemeenteraden inzake benoeming en bevordering van
officieren en inzake aanpassingen aan het organiek reglement, blijft voorlopig bestaan naast het
nieuwe toezicht.
Geglobaliseerde aankoop van brandweermaterieel met staatssubsidie
De provinciegouverneur wordt jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken om advies gevraagd
om de staatssubsidies te verdelen over de verschillende brandweerdiensten uit de provincie WestVlaanderen.
De beschikbare enveloppe voor de provincie West-Vlaanderen voor het investeringsprogramma 2013
bedroeg 2 142 490,86 euro (63.08). Gevraagd werd om een gesplitst voorstel in te dienen: één op
basis van het voorziene krediet op de eerste schijf (50%) en een tweede en derde op basis van het
voorziene krediet van de tweede en derde schijf (telkens 25%).
In overleg met de coördinatoren en de voorzitters van de beheerscomités en de technische
commissies van de verschillende hulpverleningszones werd op vraag van de gouverneur een
bestedingsvoorstel uitgewerkt in het provinciaal coördinatiecomité dat bijeenkwam op 8 mei 2013.
In het voorstel werden in de loop van het jaar verdere prioriteiten gelegd, omdat niet alle gelden
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onmiddellijk beschikbaar waren. Ook dit verliep vlot en met een goede samenwerking tussen de
verschillende zones en de diensten van de gouverneur.
Uiteindelijk werd eind 2013 een brief ontvangen van de minister, waarin werd bekendgemaakt dat
de budgetten voor 2013 op de post 63.08 (geglobaliseerde aankopen) volledig werden geschrapt. De
voorstellen kunnen bijgevolg niet worden uitgewerkt.

6.2 NOODPLANNING
Het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen verplicht de
gemeentelijke, provinciale en de federale overheid tot de opmaak van een algemeen nood- en
interventieplan. Dit plan is een werkinstrument om op een optimale manier algemene noodsituaties
te beheren. Indien er zich op het grondgebied bijzondere risico’s voordoen, die een bijzondere
aanpak vergen, is de gouverneur verplicht om daarvoor een bijzonder nood- en interventieplan
(BNIP) op te maken, waarin de bijzondere interventiemethoden zijn opgenomen.

6.2.1 Actualisatie noodplannen
Volgende plannen werden in 2013 geactualiseerd:
 Fluxys
 D5 plan
Indien deze actualisatie een grote verandering van het plan betekende (zie BNIP Fluxys), dan wordt
hierop verder ingegaan bij de bespreking van de actuele dossiers.

6.2.2 Oefeningen
Kennismakingsoefening Fluxys LNG Terminal
In kader van de volledige herwerking van het BNIP Fluxys LNG Terminal (zie BNIP Fluxys) volgens de
NPU 5 -richtlijn werd op 5 maart 2013 een kennismakingsbezoek georganiseerd bij het bedrijf Fluxys
LNG. De hele multidisciplinaire werkgroep – die samen werd gesteld voor de opmaak van het BNIPwerd uitgenodigd om deel te nemen. Het doel van deze oefening was om het bedrijf en de
sleutelfiguren in het bedrijf beter te leren kennen. Omgekeerd leerden zij de dienst noodplanning
van de gouverneur en de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines kennen. Dit
vergemakkelijkt eventuele samenwerking bij noodsituaties die zich voordoet op de bedrijfsterreinen
van Fluxys LNG. Tijdens het kennismakingsbezoek werden concrete afspraken gemaakt over de
bereikbaarheid en permanentie van het Fluxys personeel bij noodsituaties.
Alarmeringsoefening Brenntag
In 2012 werd het alarmeringsschema voor Seveso-incidenten volledig herwerkt in samenspraak met
de hulpcentrale 112, het CIC en betrokken partners. In 2013 werd dit nieuwe schema volledig
uitgetest in samenwerking met het Seveso-bedrijf Brenntag nv in Deerlijk, het CIC en het HC100/112.
Zowel het oproepen van de operationele diensten als het samenroepen van leden van het CC-PROV
werd getest. Deze oefening werd achteraf geëvalueerd.
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D5 oefening
In samenwerking met de infocel van het Crisiscentrum van de Regering organiseerde de gouverneur
op 19 juni 2013 een provinciale oefening ‘Sunny day’ om in eerste instantie de werking van de
discipline 5 (crisiscommunicatie) te testen. Op basis van insteken van de oefenleiding en van de
leden van de andere disciplines aanwezig in het coördinatiecomité, werden persberichten
opgemaakt en werden de eigen overheidskanalen - provinciale website en sociale media - voor het
doorgeven van informatie gevoed. Na de oefening werd aan alle ‘spelers’ gevraagd hun voornaamste
leerpunten te bundelen.
Oefening ‘Skyfall’ op de luchthaven Oostende
Op vraag van de algemeen directeur van de internationale luchthaven van Oostende nam de
gouverneur het initiatief om, samen met hen en de betrokken disciplines, een zandbakoefening te
organiseren.
De luchthaven is hierbij zelf vragende partij omdat één van de voorwaarden voor de verdere
uitbating van de luchthaven, het organiseren van een ‘full scale’ rampoefening is.
Een realistisch scenario werd uitgeschreven: een passagierstoestel met problemen bij het opstijgen,
glijdt bij een noodlanding tegen een vrachtvliegtuig met gevaarlijke goederen aan boord dat
volgetankt klaar staat om op te stijgen. Vooral de communicatie tussen de operationele cel
(Commandopost Operaties) op het rampterrein en de beleidscel onder leiding van de gouverneur,
werd uitgetest.
De multidisciplinaire evaluatie volgde op 7 november 2013. Hierop werden alle vormen van
communicatie tussen CP-OPS en beleidsgroep onder de loep genomen: radiocommunicatie, vaste
telefonie, gebruik van OSR (Organisatie Snelle Redding),… Zowel voor de overheid, voor de
hulpdiensten als voor de luchthaven zelf werden leerpunten uit deze oefening gehaald.
Reddingsoefeningen drenkelingen
Traditiegetrouw worden jaarlijks twee oefeningen georganiseerd om de afsprakenregeling
‘reddingen aan de Belgische kust’ eigen te maken en verder in te oefenen bij de badendiensten en de
andere hulpdiensten (brandweer, politie, medische diensten, zeediensten…) die bij een drenkeling of
een vermiste aan zee of op het strand, kunnen ingezet worden.
Voor het eerst werd op initiatief van de heer gouverneur ook een derde reddingsoefening op poten
gezet buiten de openingsuren van de badendiensten. Dit geeft een andere invalshoek aan de
oefening.
De eerste reddingsoefening ging door op 8 juli in Koksijde, de tweede op 24 juli in Oostende en de
derde op 20 september in Zeebrugge.

Waarnemer bij oefeningen
Kortrijk
In de KULAK in Kortrijk werd een terreinoefening uitgebouwd met als inzet de gijzeling van
studenten. Het opzet van de oefening was het uittesten van de discipline 3 (politionele diensten) als
leider van de operaties (Directeur CP-OPS of DIR CP-OPS). In de meeste noodsituaties is het de
brandweer die de operationele leiding neemt op het terrein. De aard van de noodsituatie kan de
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burgemeester doen beslissen om die leiding te laten nemen door de meest betrokken discipline. De
dienst noodplanning volgde de oefening als waarnemer.
Anzegem
Op het initiatief van de gemeentelijke veiligheidscel van Anzegem werd er een multidisciplinaire
terreinoefening georganiseerd in samenwerking met Koopcenter Molecule. Het scenario omvatte
een amok situatie (dolle schutter-situatie) die in het koopcentrum doorging. De dienst noodplanning
was aanwezig als waarnemer.
Lichtervelde
De veiligheidscel van Lichtervelde hield een tafeloefening met als voornaamste doel het uittesten
van de communicatie tussen de operationele en de beleidscel en dit via het veiligheidsplatform
(Organisatie Snelle Redding – OSR) waarop zij als gemeente instapten. Het platform loopt over een
internetverbinding. De insteek van het scenario was een ontploffing van een hogedrukleiding. De
dienst noodplanning werd gevraagd als waarnemer.

6.2.3 Actuele dossiers
BNIP Fluxys
De gouverneur is verplicht om voor elk hoge drempel Seveso-bedrijf een bijzonder nood- en
interventie plan op te maken. Dit dient goedgekeurd te worden door de minister van Binnenlandse
Zaken. Seveso BNIP’s moeten de structuur volgen die wordt opgelegd in de NPU-5. Deze omzendbrief
werd in 2009 aan de dienst noodplanning bezorgd. De NPU-5 is echter nog niet officieel
gepubliceerd. Het bestaande noodplan voor Fluxys moest dus volledig herwerkt worden volgens die
richtlijn. Om dit te bewerkingstellingen werd een multidisciplinaire werkgroep opgesteld, aangevuld
met vertegenwoordigers van Fluxys en de maatschappij voor Brugse Zeevaartinrichtingen. Het plan
werd in 2013 afgewerkt. Momenteel ligt het plan ter goedkeuring bij de minister van Binnenlandse
Zaken.
Seveso- en Nucleair Fonds
Naar jaarlijkse gewoonte diende in het voorjaar het Seveso-Nucleair fonds verdeeld te worden over
de brandweerkorpsen met een hoge drempel Seveso-bedrijf op hun grondgebied. Net zoals in 2012
was het krediet in de fondsen beperkt wegens besparingen. Vanuit de filosofie van het IGS-project
(zie 2012 en zie verder) werd ervoor gekozen om het geld te gebruiken om grote hoeveelheden
blusschuim aan te kopen die gestockeerd worden bij brandweer Brugge en Roeselare, met dien
verstande dat de andere korpsen van West-Vlaanderen ook beroep kunnen doen op dat schuim bij
incidenten met gevaarlijke stoffen. Met het resterende geld werd voor elk betrokken korps een PIDmeter aangekocht.
Project Interventie Gevaarlijke Stoffen
Vorig jaar werd beslist om het IGS-project op te richten met als doel meer samenhang te creëren in
de aankoop van brandweermiddelen via het Seveso-Fonds. Het project valt uiteen in drie
onderdelen, provinciale visie gaspakken inzet, provinciale visie meetplan en het uitwerken van een
permanentie met AGS (adviseurs gevaarlijke stoffen) voor de provincie. In 2013 werd een
concepttekst uitgewerkt met aanbevelingen voor een provinciale visie voor gaspakkeninzet en deed
de gouverneur een oproep naar burgemeesters en brandweercommandanten om geschikte
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kandidaten voor de AGS opleiding te zoeken. Dit bleek een succes. Ondertussen zijn er reeds 6
kandidaten gestart met de opleiding AGS.
Uitwerking Matrix Spoorwegen
In 2012 werkte de dienst noodplanning een bijzonder nood- en interventieplan uit voor
spoorwegongevallen. Dit werd aan de minister van Binnenlandse Zaken bezorgd ter goedkeuring.
Naar aanleiding van dit BNIP vroeg de Algemene Directie Kenniscentrum aan de gouverneur om
trekker te zijn van een pilootproject dat als doel heeft op voorhand – en dit voor elk type incident dat
beschreven is in de standaardoperatieprocedure ontzetting uit treinen - een oproepmatrix te
ontwikkelen. Een werkgroep met vertegenwoordiging van de verschillende disciplines in WestVlaanderen en het Kenniscentrum is in 2013 meerdere malen samengekomen om dit project vorm te
geven.
MIRG-project
Het MIRG-project (Maritime Incident Response Groups) is een Europees project dat de oprichting
van een Europees urgentieteam voor incidentbescherming op de Noordzee beoogt. Het doel van het
project is het ontwikkelen, het opleiden en het trainen van een volledig operationeel MIRG-team, dat
is samengesteld uit de brandweerkorpsen van de partnersteden en dat 2424 uur paraat is. De dienst
noodplanning van de gouverneur is als waarnemer in dit project gestapt. Het operationeel handboek
betreffende de te volgen procedures op zee is reeds gefinaliseerd. In 2014 is er normaliter een
oefening gepland.
Bijzonder Nood- en Interventieplan gevangenissen
Het BNIP voor het Penitentiair Complex Brugge (PCB), waarvan de opmaak gestart werd in 2012,
werd in 2013 verder afgewerkt. Het PCB is een verzamelnaam voor maar liefst 4 afzonderlijke
instellingen, gelegen op het grondgebied van de stad Brugge, met elk een eigen directie.
Met uitzondering van enkele plannetjes is dit document klaar om voorgelegd te worden aan de
bevoegde ministers voor goedkeuring.
Ondanks herhaald aandringen zijn er ook in 2013 geen antwoorden gekomen van het directoraatgeneraal penitentiaire inrichtingen op een aantal pertinente vragen naar aanleiding van de opmaak
van dit document.
De opmaak van dit document gebeurde door een multidisciplinaire werkgroep met daarin
vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, de federale diensten van de gouverneur en het
PCB. Ook de stad Brugge was via de inbreng van haar noodplanambtenaar nauw betrokken bij de
opmaak van dit document.
BNIP Stroomonderbrekingen
Over elektriciteit kunnen beschikken vormt tegenwoordig een vanzelfsprekendheid in onze
samenleving. Maar terzelfder tijd zijn we hierdoor als samenleving ook bijzonder kwetsbaar
geworden voor plotse, grootschalige en/of langdurige stroomonderbrekingen.
In tegenstelling tot de vorige winter werden we dit jaar niet onmiddellijk geconfronteerd met de
mogelijkheid van een schaarste aan elektriciteit. Maar dit betekent niet dat we ons niet moeten
voorbereiden … De verantwoordelijkheid van de provinciegouverneur in deze beperkt zich
uitsluitend tot het beheer van de noodplanning en het crisisbeheer. Het uitvallen van of niet langer
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beschikbaar zijn van belangrijke infrastructuur en essentiële diensten tengevolge van een
stroompanne kan immers een bedreiging vormen voor zowel de openbare veiligheid, de openbare
orde of de gezondheid van de bevolking. De gouverneur zelf heeft geen middelen ter beschikking
maar hij kan en zal wel prioriteiten leggen indien er sprake zou zijn van een gebrek aan middelen
(wat te verwachten valt).
Op provinciaal niveau werd dan ook gestart met de voorbereidingen voor de opmaak van een BNIP
stroomonderbrekingen. Ondertussen beschikken wij reeds over tal van noodzakelijke informatie van
de diverse betrokken actoren, zoals daar zijn : een overzicht van de kritieke punten in de provincie
West-Vlaanderen, de gegevens van de leveranciers van noodstroomgeneratoren, een overzicht van
de gemeentelijke crisiscentra die zelf ook beschikken over een noodstroomgenerator en dus
operationeel zullen kunnen blijven, een aangepast communicatieplan, …
Tal van andere – eveneens noodzakelijke - gegevens voor de opmaak van het BNIP zijn evenwel nog
niet beschikbaar (de meest recente kaarten van het afschakelplan, de bepaling van de
bevoorradingsplaatsen voor brandstof, …. ) en zullen ons in de loop van 2014 aangeleverd worden
door het federaal crisiscentrum van de regering. Van zodra alle noodzakelijke gegevens er zijn, zal
een multidisciplinaire werkgroep opgericht worden voor de opmaak van dit bijzonder nood- en
interventieplan.
Eind november 2013 werd op initiatief van de provinciegouverneur en in samenwerking met de stad
Tielt ook al een symposium georganiseerd rond het thema ‘Over leven … zonder stroom’. Daar werd
onder ruime belangstelling door tal van sectoren die enerzijds kunnen getroffen worden door de
gevolgen van een stroomonderbreking of die anderzijds zullen betrokken zijn bij de aanpak van
stroomonderbrekingen, uit de doeken gedaan hoe zij zich voorbereiden.
ANIP Noordzee
België is verantwoordelijk voor een zeer druk bevaren zeegebied met een oppervlakte van ongeveer
3600 m², dit gebied wordt daarom ook wel onze ‘elfde provincie’ genoemd.
Conform de principes van het koninklijk besluit van 2006 inzake de noodplanning omschrijft het ANIP
Noordzee de aanpak van een noodsituatie op de Noordzee. Het plan is een leidraad met de te volgen
procedures en de te nemen beschermingsmaatregelen op zowel bestuurlijk (beleidscoördinatie) als
operationeel (commandopost-operaties) vlak, en dit voor de verschillende betrokken disciplines en
diensten.
Momenteel wordt dit plan herwerkt door een werkgroep onder leiding van de provinciegouverneur.
De werkzaamheden van deze werkgroep vorderen goed; verwacht wordt dat dit document in de
eerste helft van 2014 kan voltooid worden.
In 2013 kwam deze werkgroep 4 keer bij elkaar.
BNIP Cruiseschepen
Aansluitend bij de opmaak van het ANIP Noordzee wordt ook nog een afzonderlijk bijzonder nooden interventieplan opgemaakt dat zich specifiek richt op de cruiseschepen. Onze havens worden
steeds meer geconfronteerd met de aanleg van al dan niet reusachtige cruiseschepen. Ondanks alle
beschikbare technologie en veiligheidsvoorzieningen blijkt dat rampen met dergelijke schepen toch
niet ondenkbaar zijn. Wanneer er sprake is van een groot aantal opvarenden op een schip moet het
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aspect evacuatie de hoofdbekommernis zijn. Dergelijke schepen kunnen tot vaak duizenden mensen
(zowel gasten als personeelsleden) aan boord hebben. Daarom is het niet alleen belangrijk dat de
veiligheidsmaatregelen aan boord gedetailleerd geregeld zijn, maar moeten ook de maatregelen die
van aan de wal zullen moeten getroffen worden en de opvang van de passagiers aan land nauwgezet
beschreven worden.
De werkgroep die dit bijzonder nood- en interventieplan opmaakt is in de loop van 2013 twee maal
samen gekomen. Tevens wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een zandbakoefening rond de
toepassing van dit BNIP en in het bijzonder de massa-evacuatie van een cruiseschip. Deze oefening
zal doorgaan in de loop van de maand maart 2014.
Daarnaast werd aansluitend bij de werkzaamheden van de werkgroep ‘BNIP Cruiseschepen’ ook nog
een afzonderlijke begeleiding opgestart voor respectievelijk de havens van Zeebrugge en Oostende
voor wat de opmaak/herwerking van hun intern noodplan betreft.
Voor de haven van Zeebrugge werd tweemaal ter plaatse gegaan. Dit heeft geresulteerd in een
grondige herwerking van het bestaande plan. Dit plan wordt momenteel gefinaliseerd en zal
vervolgens gebruikt worden als een onderdeel van het BNIP Cruiseschepen.
Aan de medewerkers van de haven van Oostende werd in 2013 één werkbezoek gebracht. Er werden
tal van aanbevelingen gemaakt, die echter spijtig genoeg niet meegenomen werden in de herwerking
van hun plan.

6.2.4 Opleiding
Basisopleiding noodplanning
In april-mei 2013 vond opnieuw de tweejaarlijkse basisopleiding over noodplanning plaats. Deze
opleiding loopt in samenwerking met het West-Vlaams Opleidingscentrum voor Brandweer-,
Reddings- en Ambulancediensten. Ze staat open voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren
en de vertegenwoordigers van de disciplines uit de gemeentelijke veiligheidscellen. De opleiding
biedt een basisinzicht in de noodplanning aan: wetgeving, betrokken disciplines, de rol van de
gemeentelijke noodplanningsambtenaar, het organiseren van rampoefeningen… komen aan bod.
Terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren
Op 5 december organiseerde de dienst noodplanning naar jaarlijkse gewoonte opnieuw een
terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren. Deze stond in de voormiddag
volledig in het teken van een opleiding werken met OSR (Organisatie Snelle Redding). Dit is een
digitaal veiligheidsplatform waarop gecommuniceerd kan worden door CP-OPS en CC. De namiddag
van de terugkomdag werd gewijd aan de aansprakelijkheid van de noodplanningsambtenaar en een
aantal lessen te trekken uit reële noodsituaties: het treinongeval in Wetteren, de gasontploffing in
Roeselare, …
Versterkingsteam discipline 5
Het Crisiscentrum van de Regering kwam met het idee om een netwerk ter versterking van de
discipline 5 op touw te zetten. In tegenstelling tot andere disciplines is er immers geen
versterkingsmogelijkheid voor de discipline 5. Een pool van gemeentelijke en provinciale
crisiscommunicatoren kon instappen om deel te nemen aan dit netwerk. Het team kan vanaf januari
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2014 opgeroepen worden door burgemeesters en gouverneurs die dit wensen. De dienst
noodplanning stapte in op dit netwerk en kreeg in de loop van de maanden november-december
2013 een opleiding. Het versterkingsteam werd officieus al ingezet tijdens de twee provinciale fasen
(zie incidenten in 2013).

6.2.5 Incidenten in 2013
Kettingbotsing A19
Wat op 3 december 2013 startte als een oproep voor een doordeweeks verkeersongeval, ontaardde
al snel in een kettingbotsing over een afstand van 4 kilometer in de beide rijrichtingen op de A19
(Kortrijk-Ieper). Het zuiden van de provincie kende die dag opvallend een veel dichtere mist dan de
rest van de provincie… De noodsituatie vond plaats op het grondgebied van twee West-Vlaamse
gemeenten: Zonnebeke en Wervik. Dat, samen met de complexiteit van het incident en de inzet van
gemeentegrensoverschrijdende middelen, deed de gouverneur in overleg met de burgemeesters
beslissen om tot een provinciale fase over te gaan. De gouverneur riep zijn crisiscel bij zich en startte
de beleidscoördinatie vanuit Brugge, geadviseerd door zijn disciplines (brandweer, medische
diensten, politie, civiele bescherming en defensie en crisiscommunicatie) en een afvaardiging van de
betrokken gemeenten. Ondanks de moeilijke omstandigheden op het terrein verliep de
hulpverlening behoorlijk vlot. Het was zeer moeilijk om zicht te krijgen op de werkelijke omvang van
het incident door de dichte mist. Een uitgebreide evaluatie van de operationele en beleidsmatige
hulpverlening volgt in 2014 om mogelijke leerpunten op te lijsten.
Sinterklaasstorm
In de nacht van 5 op 6 december voorspelde de Maritieme Dienst Kust een zware storm met
mogelijke overstromingen vanuit zee als gevolg. Het springtij (het meest kritieke moment) werd
verwacht om 3:00 uur ‘s nachts. De gouverneur kondigde de provinciale fase af om de situatie op de
voet op te volgen. De kustgemeenten werden opgeroepen de nodige preventieve maatregelen te
nemen. De meest kwetsbare gemeenten waren volgens mathematische berekeningen Nieuwpoort,
Bredene en Oostende. Zij kropen die nacht door het oog van de naald. De kustverdedigingswerken
en de andere preventieve maatregelen (+/- 20 000 zandzakjes, het dichten van schotten, …) konden
overstromingen voorkomen.

HOOFDSTUK 7 – EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN
Na de staatshervorming van 13 juli 2001 heeft de Vlaamse Overheid met ingang van 1 januari 2002
de bevoegdheid over de eervolle onderscheidingen aan gemeente- en provinciepersoneel
verworven.
Het politie- en brandweerpersoneel ressorteert nog steeds onder de bevoegdheid van de federale
minister van Binnenlandse Zaken.
Voor wat de eervolle onderscheidingen betreft voor het politiepersoneel is 0mzendbrief PGI 67
(B.S. 28/01/2010) “Praktische regels inzake de toekenning van eervolle onderscheidingen voor de
personeelsleden van de lokale politiezones, de federale politie, de algemene inspectie en het sociaal
secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI) sinds 2001 van toepassing. In de
behandelingsprocedure van deze dossiers geeft de gouverneur geen advies meer.
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7.1 ONDERSCHEIDINGEN
VOOR
DADEN
ZELFOPOFFERING & MENSLIEVENDHEID

VAN

MOED,

De onderscheidingen voor daden van moed, zelfopoffering & menslievendheid ressorteren eveneens
onder de bevoegdheid van de federale minister van Binnenlandse Zaken. De gouverneur heeft in
deze dossiers advies. De Koning kent toe, de uitreiking wordt door de minister van Binnenlandse
Zaken meestal gedelegeerd naar de gouverneur.
In het jaar 2013 werden in West-Vlaanderen zes dergelijke medailles uitgereikt.

7.2 EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN VOOR HET PERSONEEL VAN
DE BRANDWEER.
De gouverneur geeft advies bij de behandeling van de aanvragen voor eervolle onderscheidingen
voor het personeel van de brandweer. Het onderzoek van de dossiers gebeurt in het kabinet van de
gouverneur.

7.3 DE NATIONALE ORDEN VOOR HET BRANDWEERPERSONEEL
De Nationale Orden voor het brandweerpersoneel – zowel vrijwillig als beroeps- worden toegekend
op basis van de reglementering van 19/07/1996 opgesteld door de minister van Buitenlandse Zaken
en op basis van de tabellen vervat in de omzendbrief van 08/07/1999 opgesteld door de minister van
Binnenlandse Zaken.

7.4 DE BURGERLIJKE ERETEKENS VOOR HET
BRANDWEERPERSONEEL
De burgerlijke eretekens voor het brandweerpersoneel - zowel vrijwillig als beroeps- worden
toegekend op basis van de omzendbrief van 28/01/2002 opgesteld door de minister van
Binnenlandse Zaken.
Aantal behandelde dossiers door kabinet gouverneur
Aard
Moed en zelfopoffering
Brandweer (afgehandeld)
Brandweer oorkonden verspreid
Brandweer terug naar lokaal bestuur
Vragen

Nationale
Orden
-81
107
1
9

Burgerlijke
eretekens

Totaal
6
96
98
4
9
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6
177
205
5
18

Deel 3
Bijzondere opdrachten en
bevoegdheden
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HOOFDSTUK 1 – PROVINCIAAL OPLEIDINGSCENTRUM
VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN (POV)
1.1 VZW WEST-VLAAMS FACILITAIR INSTITUUT VOOR DE
VEILIGHEIDSDIENSTEN (WFIV VZW)
http://www.campuspov.be/wfiv/
Dit jaarverslag geeft de belangrijkste activiteiten en resultaatgebieden weer van het West-Vlaams
Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten vzw (afgekort WFIV vzw), dat instaat voor de
infrastructurele uitbouw van het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten (Campus
POV) te Zedelgem.

1.1.1 Eigendomsoverdracht van voormalige kazernesite en uitbreidingsgronden in
een stroomversnelling
In 2013 werd de herschatting van de kazernesite (waar de veiligheidsopleidingen worden
georganiseerd) afgerond en heeft de provincie een bod gedaan met het oog op het definitief
verwerven van de site. In 2014 wordt deze aankoopprocedure afgerond. Daarnaast heeft de
provincie via de procedure van minnelijke onteigening de uitbreidingsgronden voor het POV
aangekocht. Ook deze gronden worden binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaal
stedelijk gebied Brugge” (deelgebied ‘Militair domein Zedelgem’) weerhouden als gebied bestemd
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voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Naast de gratis ter beschikking stelling van
deze site en de jaarlijkse projecttoelage aan WPS en WOBRA betekenen deze provinciale
inspanningen een belangrijke ondersteuning van de opleidingsactiviteiten op het POV.

1.1.2 Renovatie van het opleidingscentrum: van visie naar architecturaal
voorontwerp voor de basisopleidingsinfrastructuur
Onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen werd het ruimtelijk-functioneel masterplan van het
POV definitief goedgekeurd door de bestuursorganen van het WFIV met als doelstelling de versnelde
en volwaardige renovatie en uitbouw van het opleidingscentrum.
Via de procedure van ‘algemene offerteaanvraag met bekendmaking’ werd in 2013 voor de
architecturale ondersteuning het Antwerps Architecten Atelier (AAA) aangeduid dat nog voor de
zomer een voorontwerp heeft uitgewerkt. Dit voorontwerp voorziet in een centraal
opleidingscomplex waar cursisten, opleiders en personeel het vereiste hedendaags
opleidingscomfort zullen aangeboden krijgen. Vervolgens werden diverse procedures
(stedenbouwkundige vergunning, aanbestedingen, milieuvergunning, ..) opgestart.

1.1.3 Realisatie van praktijkinfrastructuur volop aan de gang
Binnen dit masterplan werd in 2013 ook verder prioriteit gegeven om het project “vuurhalcontainerplaat” van de brandweerschool te realiseren in de aanpalende uitbreidingszone.
Stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning werden bekomen en eind 2013 werd voor het
lot “grondwerken” al bevel van aanvang gegeven aan de betrokken aannemer. Bedoeling is dat dit
project gerealiseerd is tegen begin 2015.
Ook het project van de Politieschool (simulatiehuis) werd in 2013 onder handen genomen. Een
volledige bouwblok zal worden gerenoveerd en ingericht waarin zowel politiediensten als externen
praktijkgericht en waarheidsgetrouw zullen kunnen oefenen op diverse scenario’s. Voorontwerp en
businessplan werden uitgewerkt in 2013. Deze werken zullen eind 2014 starten.
De actuele stand van zaken van
http://campuspov.wordpress.com/ .

het

masterplan

POV

kan

worden

gevolgd

op

1.1.4 Een uitgewerkte visie op de organisatie werkt verder in de richting van een
personele en multidisciplinaire samenwerking tussen de POV-partners
Teneinde de personele samenwerking tussen de POV-partners (WFIV, WPS en WOBRA) te realiseren
werd door de betrokken bestuursorganen het organigram van de personele samenwerking
goedgekeurd. Stapsgewijs zal het WFIV de algemene diensten centraliseren, naast het beheren en
realiseren van de benodigde infrastructuur. In 2013 werden onder meer de IT-, boekhoudkundige,
preventie- en logistieke diensten gecentraliseerd. Hierdoor kunnen de opleidingscentra WPS en
WOBRA zich volwaardig focussen op hun opleidingstaak.
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1.2 VZW WEST-VLAAMS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR
BRANDWEER-, REDDINGS- EN AMBULANCEDIENSTEN
(WOBRA)
Zie website: www.wobra.be

1.3 WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL (WPS)
Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen worden in de West-Vlaamse politieschool de
beheersorganen opnieuw samengesteld. Dit was dan ook het geval in 2013. In de aanloop daarvan
werd het huishoudelijk reglement gewijzigd waardoor de vertegenwoordiging van de lokale politie
werd uitgebreid van 1 naar 3 leden en van de federale politie van 1 naar 2 leden. Van de gelegenheid
werd eveneens gebruik gemaakt om het hoger onderwijs in onze provincie op te nemen in de raad
van bestuur. Vanaf nu is er bijgevolg een vertegenwoordiging van zowel de hogeschool Howest als
van Vives. De reeds bestaande samenwerking wordt op die manier nog beter verankerd en biedt
perspectieven voor de toekomst, zowel wat betreft de basisopleidingen als de voortgezette
vormingen.
In het werkjaar 2013 startten 120 nieuwkomers hun opleiding tot inspecteur, respectievelijk 40 in
juni en 80 in oktober. Hun opleiding duurt 1 kalenderjaar. In oktober startte eveneens een groep van
19 studenten hoofdinspecteur. Deze kandidaten hebben minstens 6 jaar dienstervaring en komen
later terecht in het middenkader. De duur van deze opleiding is een academiejaar. Ongeveer
eenzelfde bestand van politiestudenten studeerden in 2013 af aan de West-Vlaamse politieschool.
Een derde belangrijke groep, bovendien qua aantal de grootste groep, zijn de cursisten die komen
voor een of andere voortgezette vorming. Op basis van een behoeftepeiling in de korpsen wordt
jaarlijks een groot aantal voortgezette vormingen aangeboden. In 2013 ging dit om ruim 100
verschillende onderwerpen en werden 85.902 deelnemersuren gerealiseerd (deelnemers x gevolgde
uren).
Net zoals in tal van andere vormingsinstellingen worden de laatste jaren gekenmerkt door een
dalende vraag naar opleiding en training. Dit is ook voor de politieschool het geval en heeft dezelfde
oorzaak: besparingen. Ten opzichte van 2010 en 2011 was de afname 13%. Ten opzichte van 2012
zette de dalende trend zich verder met 2,6%
Het werkingsjaar 2013 kan worden aanzien als het jaar waarin alles in gereedheid werd gebracht
(voorontwerpen, plannen, vergunningen, aanbestedingen), om in 2014 van start te gaan met de
infrastructurele werken ter uitvoering van het masterplan POV (provinciaal opleidingscentrum voor
veiligheidsdiensten).
De jaarverslagen van de West-Vlaamse politieschool zijn terug te vinden op:
http://www.wvl-politieschool.be en bevatten gedetailleerde informatie over de werking en de
activiteiten van de school.
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HOOFDSTUK 2 – STRUCTUUR KUSTWACHT
2.1 OVERLEGORGAAN
De Gouverneur is voorzitter van het Overlegorgaan Kustwacht. Hierin zijn zowel Vlaamse als federale
kustwachtpartners vertegenwoordigd plus de provincie en per jaar komt het overlegorgaan zo’n vier
keer samen om belangrijke dossiers te bespreken. In 2013 ging dat ondermeer om het nieuwe
noodplan Noordzee, een nieuwe Europese werkgroep rond vluchtoorden op zee, de campagne rond
de verkeersveilige dagen op zee, etc.

2.2 OMZETTING RAMPENPLAN NOORDZEE NAAR ALGEMEEN
NOOD- EN INTERVENTIEPLAN NOORDZEE
In 2013 werkten de verschillende kustwachtpartners samen met het secretariaat Kustwacht en de
Federale Dienst voor Openbare Hulpverlening (FDOH) verder aan de omzetting van het Rampenplan
Noordzee naar een Algemeen Nood – en Interventieplan (ANIP) Noordzee onder coördinatie van de
gouverneur van West-Vlaanderen.
In 2006 werd de reglementering voor noodplanning vernieuwd en er werd een nieuw Koninklijk
Besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatblad (KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen).
Dit KB legt alle noodplannen een welbepaalde structuur op.
Voor de kustwachtpartners betekende deze nieuwe reglementering de ideale gelegenheid om het
intussen verouderde rampenplan Noordzee te actualiseren en te herwerken naar een Algemeen
Nood- en Interventieplan (ANIP) Noordzee. Het uiteindelijke doel is niet alleen een verbetering in
communicatie, maar ook de afstemming met andere noodplannen aan land.
Er is hiervoor een werkgroep opgericht waarin alle kustwachtpartners vertegenwoordigd zijn. Het
nieuwe noodplan is goedgekeurd op het beleidsorgaan Kustwacht van 21 maart 2013. Het
beleidsorgaan bestaat uit de directeurs en afdelingshoofden van alle kustwachtpartners. Onder
voorzitterschap van de Federale Dienst Openbare Hulpverlening (FDOH) wordt nu nog de laatste
hand gelegd aan de finale afwerking van het noodplan Noordzee.

2.3 OEFENINGEN DRENKELINGEN 2013
Elk jaar organiseren de gouverneur en zijn diensten reddingsoefeningen aan de kust om de
afsprakenregeling drenkelingen te testen. In die afsprakenregeling staat beschreven wat de
verschillende hulpdiensten en kustwachtpartners doen om drenkelingen te helpen en hoe ze
samenwerken. Ook het Maritiem Reddings – en Coördinatie Centrum (MRCC) en Vloot nemen deel
aan de oefeningen. Uit de oefeningen van 8 juli in Koksijde en 24 juli in Oostende bleek dat de
communicatie tussen de verschillende hulpdiensten nog wat kon bijgestuurd worden. Daarom was er
dit jaar een extra oefening op 20 september ter hoogte van de havendam in Zeebrugge. Volgens het
scenario raakte een vissersbootje met twee opvarenden in de problemen. Éen opvarende slaat
overboord en de andere opvarende raakt gewond, maar slaagt erin om aan boord te blijven en de
reddingsdiensten te verwittigen. Aan de hand van deze oefeningen en de opgedane ervaring uit reële
interventies wordt de afsprakenregeling drenkelingen waar nodig aangepast.
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2.4 VERKEERSVEILIGE DAGEN OP ZEE
Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) van afdeling Scheepvaartbegeleiding, het
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer en de Scheepvaartpolitie hebben in april vier verkeersveilige
dagen op zee georganiseerd. Teams van de scheepvaartpolitie en de scheepvaartcontrole
sensibiliseerden pleziervaarders om het veilig varen hoog in het vaandel te dragen. Ze gaven
veiligheidsadvies en deden preventiecontroles aan boord van de jachten.
De nadruk lag op preventie en niet op repressie. Het werd een positieve aanzet voor het komende
vaarseizoen waar de pleziervaarder en de overheid elkaar vonden om gezamenlijk voor meer
veiligheid op het water te gaan. Gouverneur Decaluwé gaf de aftrap voor de eerste
(scheepvaart)verkeersveilige dagen in Nieuwpoort.

HOOFDSTUK 3 – DE PROVINCIALE VISSERIJCOMMISSIE
VAN WEST-VLAANDEREN
De Provinciale Visserijcommissie bestaat sinds 1955 en heeft als taak voorstellen te doen om de
gelden afkomstig van de visverloven gericht te besteden. Met deze middelen worden projecten
gerealiseerd om het recreatieve vissen te verbeteren en de visstand op een duurzame manier te
beheren. De Provinciale Visserijcommissie is ook het infoloket voor de openbare visserij.
Buiten de jaarlijkse visuitzettingen en het verwerven van het visrecht in poldergebieden, worden
onder begeleiding van ANB werken uitgevoerd ter bevordering van het visbestand en de inpassing
van de hengelaar langs de waterkant. De Provinciale Visserijcommissie beschikt over een bescheiden
begroting voor de realisatie van eerder kleinschalige, individuele projecten. Daarnaast werkt de
commissie samen met andere instanties, zoals bijvoorbeeld de waterbeheerders, het Agentschap
voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en kan de commissie hierbij beroep doen op het
Visserijfonds om grotere projecten te realiseren.
Vanwege de langdurige afwezigheid door ziekte diende de secretaris zijn ontslag in. Hij werd
vervangen door de afgevaardigde voorzitter, die tevens de taak van secretaris opneemt.

3.1 ALGEMENE VERGADERINGEN
De commissie hield in 2013 twee algemene vergaderingen. In dit forum worden visserijprojecten
opgevolgd en voorstellen besproken ter bevordering van de visserij. Tijdens de algemene
vergadering van 22 februari 2013 werden de commissieleden opgeroepen om na te gaan waar er
herstellingen nodig zijn voor de bestaande hengelfaciliteiten en –borden. Deze werden dan
geïntegreerd in het jaarlijks onderhoudsprogramma van hengelzones in West-Vlaanderen,
uitgevoerd door drie sociale tewerkstellingen. Daarnaast formuleerde de algemene vergadering een
voorstel met enkele welbepaalde waterlopen in West-Vlaanderen die prioritair voor
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visstandsonderzoek in aanmerking komen. Tevens was er aandacht voor het nieuwe visserijbesluit.
Het herbepotingsplan voor 2013 en 2014 werd goedgekeurd.
In het najaar werd de begroting 2014 goedgekeurd. De visserijbioloog van Oost-Vlaanderen bracht
op de algemene vergadering van 25 september 2013 duiding over wetenschappelijk onderzoek
inzake environmental DNA-analyse. Dit is een methode om het visbestand in het water op een snelle
manier te inventariseren. Voor deze analyse van 200 stalen komt het budget van het Visserijfonds
dat kan worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek. De vissterfte in de Boezingegracht werd
uitgebreid besproken tijdens de algemene vergadering. De brandweer haalde 500 kg vis uit het
water. Vanwege werken aan de waterloop is het water te laag komen staan. Er is de afspraak dat
ANB of de PVC daar waar het relevant is zich burgerlijke partij zullen stellen voor opgelopen schade
bij vissterfte.
Het herstelplan voor de visstand in de Boven-Schelde naar aanleiding van de vissterfte in september
2012 werd toegelicht. Ook de vertegenwoordiging van de Provinciale Visserijcommissie WestVlaanderen in diverse adviesgroepen werd besproken. De aalscholverproblematiek werd opnieuw
onder de aandacht gebracht. Er zijn prille plannen voor een project van de aanleg van schuillocaties
in het kanaal Gent-Oostende, waaronder een natuurvriendelijke oever en schanskorven als
aalscholverkooien. De visserijbioloog neemt dit project over van de voormalige secretaris.

3.2 PROJECTEN
Volgende initiatieven en realisaties kwamen tot stand met budgetten van de Provinciale
Visserijcommissie West-Vlaanderen en/of de wetenschappelijke en/of administratieve
ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos:
 Glasaalmonitoring te Nieuwpoort
 Zwerfvuilactie uitgevoerd door de regiowerking Westhoek
 Onderhoud van hengelfaciliteiten en bijhorende infoborden in de Ijzervallei, de regio
Middenkust en omgeving Brugge.
 Opstart onderzoek ontsluiting Noordschotebroek
 Aanleg 6 taludtrappen voor hengelsteiger te Waggelwater
 Sanering vismigratieknelpunten Kasteelbeek
 Visstandsonderzoek op grote waterlopen (Kanaal Plassendale-Nieuwpoort/Kanaal
Nieuwpoort-Duinkerke/Schipdonkkanaal), kleinere wateren (3 Leiemeanders) en BovenSchelde ikv vissterfte.
Met de nieuwe concessiehouder van het Veurnse jachthaven, de verantwoordelijken van
Waterwegen en Zeekanaal, de visserijbioloog en enkele betrokken commissieleden werd een
afspraak gemaakt voor beperkte hengelmogelijkheden in de winterperiode op deze locatie. In het
voorjaar van 2014 wordt deze afspraak geëvalueerd.
De PVC heeft een dossier in voorbereiding om het peuren als immaterieel erfgoed te laten erkennen.
Ook werd dit jaar een website gemaakt voor de Provinciale Visserijcommissie West-Vlaanderen:
http://visserijcommissiewvl.wordpress.com/.
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HOOFDSTUK 4 – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
Zie website: http://www.vliz.be/nl/jaarboek

HOOFDSTUK 5 – VERGADERING VEILIGHEIDSOVERLEG
KUSTBURGEMEESTERS
Onder voorzitterschap van de gouverneur wordt op periodieke basis een Kustburgemeestersoverleg
met de tien kustgemeenten georganiseerd. Op dit forum proberen we onder meer alle mogelijke
veiligheidsaspecten die een probleem kunnen vormen in de kustgemeenten en waarvoor
afstemming tussen alle kustgemeenten gewenst is, via overleg en samenwerking op te lossen.
Als voorzitter, gouverneur streef ik daarbij zoveel mogelijk naar uniformiteit in de tien
kustgemeenten. Deze uniformiteit is namelijk noodzakelijk om de recreatieveling(en), watersporters,
toeristen, etc. enige consistentie te bieden.
Volgende thema’s kwamen op het overleg van 18 november 2013 aan bod:








de problematiek van verdwaalpalen/verdwaalbandjes
de afsprakenregeling reddingen aan zee
de nieuwe watersporten (zoals kitesurfen en stand up paddle surfing)
de strandvisserij
de beheerregeling meeuwen
de blauwe wimpel voor waterkwaliteit
de scheepvaartveilige dagen op zee
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HOOFDSTUK 6 – PROTOCOLLAIRE OPDRACHTEN
6.1 OFFICIELE BEZOEKEN
6.1.1 Koninklijke Familie
In 2013 ontmoette de gouverneur verschillende keren de leden van de Koninklijke Familie.
Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis
Naar jaarlijkse traditie ontvingen de Koning en de Koningin de diverse overheden en gestelde
lichamen op de Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis. De Brugse Hotelschool Ter Groene
Poorte verzorgde de receptie. (29/1/2013)

Bezoek Koning en Koningin aan De Panne
De Koning en de Koningin bezochten de tentoonstelling “Het Hospitaal van de Koningin. Rode Kruis.
L’Ocean en De Panne 1914-1918” in De Panne. Deze tentoonstelling toonde de werking van het
hospitaal tijdens de WOI aan de hand van foto’s en voorwerpen uit onze provincie. (20/2/2013)
Ontvangst Nederlandse commissarissen van de Koningin en gouverneurs in Laken
Naar jaarlijkse traditie brachten de Nederlandse commissarissen van de Koningin een meerdaags
bezoek aan Brussel. Deze bezoeken ambiëren een inhoudelijke verdieping in Europese vraagstukken
en een versterking van de contacten tussen vertegenwoordigers van België en Nederland. Dit jaar
ontving de Koning de Nederlandse commissarissen van de Koningin en de gouverneurs op het Kasteel
in Laken. (21/2/2013)
Achtste benefietconcert ten voordele van vzw Koninklijk Werk Ibis
In het Kursaal van Oostende vond het achtste benefietconcert plaats ten voordele van vzw Koninklijk
Werk IBIS, in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Alexander van België. De Koninklijke Muziekkapel van
de Marine bracht samen met de Senegalese groep Jalila Waroba een schitterend programma
“Africa”. (15/5/2013)
Officiële inhuldiging monument Vindictive in aanwezigheid van de Koning en de Koningin en
bezoek Oostende voor Anker
De Koning en de Koningin woonden de officiële inhuldiging van het monument “Vindictive” in
Oostende bij. Aansluitend bezochten de Vorsten de Etoile du Roy, de Vindictivelaan en het St.
Petrus- en Paulusplein. Op uitnodiging van Z.E. de heer Jonathan Brenton, Ambassadeur van GrootBrittannië, was de gouverneur aanwezig op een ontvangst aan boord van de HMS TYNE van de Britse
Royal Navy. (24/5/2013)
Bezoek van de Koning en de Koningin aan de Orde van de Paardevissers
De Vorsten maakten kennis met de Orde van de Paardevissers in Oostduinkerke. Dit is de enige
kustgemeente waar garnaalvisserij te paard nog bestaat. Na een traject met een kar op de zeedijk
vonden enkele demonstraties plaats (o.m. klaarleggen van netten om in zee te gaan, vangst tonen,
enz.). Ook het Visserijmuseum werd aangedaan. (13/6/2013)
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Bezoek van de Prinsen aan de provincie West-Vlaanderen
Prins Filip en Prinses Mathilde bezochten eerst het Nationaal Schoeiselmuseum in Izegem en
maakten er kennis met de geschiedenis van de schoeiselnijverheid. Hierna werd de brouwerij Van
Honsebrouck in Ingelmunster bezocht. In het Guldensporencollege van Harelbeke vond een
ontmoeting met “Getuigen Onderweg” plaats. Verkeersslachtoffers sensibiliseren jongeren voor een
veilig verkeersgedrag. Een receptie in het stadhuis van Harelbeke en een ontmoeting met de
bevolking rondde het bezoek af. (20/6/2013)
150 jaar Royal Belgian Sailing Club in aanwezigheid van Prins Filip en Prinses Mathilde
Om het 150-jarig bestaan van de Royal Belgian Sailing Club te vieren werden verschillende
evenementen georganiseerd waaronder admiraalzeilen. Samen met Commodore André Annicq
ontvingen de gouverneur en zijn echtgenote Prins Filip en Prinses Mathilde. (30/6/2013)
Troonsafstand van Koning Albert II en eedaflegging van Koning Filip
De gouverneur woonde in het Koninklijk Paleis de troonsafstandsplechtigheid van Koning Albert II bij.
Aansluitend vond de eedaflegging van Koning Filip voor de Verenigde Kamers in het Paleis der Natie
plaats. Op uitnodiging van de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de
Senaat en van de Minister van Buitenlandse Zaken was de gouverneur aanwezig op de receptie in het
Egmontpaleis. (21/7/2013)
Herfstconcert in het Koninklijk Paleis
Samen met zijn echtgenote woonde de gouverneur het Herfstconcert in het Paleis in Brussel bij. Op
dit concert nodigden de Vorsten dit jaar in het bijzonder de vertegenwoordigers van de verschillende
hulpdiensten uit. (17/10/2013)
Blijde Intrede van de Koning en de Koningin in West-Vlaanderen
In de Raadzaal van het Provinciaal Hof heette de gouverneur de Vorsten hartelijk welkom in WestVlaanderen. Tijdens een receptie maakten de Vorsten kennis met de hoogwaardigheidsbekleders
van de provincie. Tijdens de daaropvolgende werklunch in de residentie van de gouverneur kwamen
twee thema’s aan bod: “Grenscriminaliteit en opleiding veiligheidsdiensten” en “Veiligheid op zee”.
Na een volksbad op de Markt, Breidelstraat en op de Burg volgde in het stadhuis van Brugge een
bezoek aan gelegenheidstentoonstelling “ De Belgische Vorsten in Brugge 1831-2013” .
Het bezoek werd afgesloten met een boottocht vanuit het Stadhuis tot aan Site Oud Sint-Jan.
(25/10/2013)
Bijzondere Last Post plechtigheid “Gathering of the Soil”
De stad Ieper, de Last Post Association, het Belgische en het Britse leger organiseerden een
bijzondere Last Post plechtigheid. Een 100-tal scholen verzamelden grond van 70 slagvelden en
begraafplaatsen van de Flanders Fields. De “Gathering of the Soil” werd officieel overhandigd aan
een delegatie van de Guards Regiments in aanwezigheid van Prince Philip, Duke of Edinburgh, Prins
Laurent, minister-president Kris Peeters, vice-premier Pieter De Crem, de gouverneur, de
burgemeester, Nic Vander Marliere en tal van andere prominenten. (11/11/2013)
Koningsdag
Na het Te Deum in de St. Salvatorskatredraal in Brugge ging de jaarlijkse traditionele viering van
Koningsdag in het Provinciaal Hof door. Brigitte Balfoort, een West-Vlaamse journaliste en royaltywatcher, sprak de genodigden toe over de toekomst van de Europese monarchieën. De plechtigheid
in het Parlement, in aanwezigheid van de leden van de Koninklijke Familie, stond dit jaar in het teken
van het Europees burgerschap. De gouverneur vaardigde een delegatie van het Europacollege af om
dit evenement bij te wonen. (15/11/2013)
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Lunch in het Koninklijk Paleis
De Koning en de Koningin waren zeer dankbaar voor de geleverde inspanningen in het kader van de
Blijde Intrede. Om de gouverneurs te danken werden ze uitgenodigd voor een lunch in het Koninklijk
Paleis. Voor de gouverneur was het nog eens een gelegenheid om de troeven van onze provincie
voor te stellen. (21/11/2013)
Kerstconcert in het Paleis
De Koning en de Koningin nodigden op het Kerstconcert in het Koninklijk Paleis de personen en
diensten uit die bijdroegen tot het goede verloop van de plechtigheden ter gelegenheid van de Blijde
Intrede. Het concert werd opgeluisterd door het Symfonieorkest van de Munt en de solisten van de
Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder leiding van Ludovic Morlot. (11/12/2013)

6.1.2 Ambassadeurs en consuls
Daarnaast ontvangt de gouverneur dikwijls ambassadeurs gevestigd in Brussel. Op netwerkevents
krijgen West-Vlaamse bedrijven de kans om de opportuniteiten van zaken doen in het buitenland te
bespreken en af te toetsen met importeurs, exporteurs en investeerders. De ambassadeurs maken
ook kennis met wat West-Vlaanderen op cultureel, economisch… vlak te bieden heeft.
Ontvangst consulair korps
De gouverneur maakte kennis met het consulair korps in West-Vlaanderen. De gouverneur
benadrukte in zijn toespraak dat West-Vlaanderen zich richt op de wereld en dat we overal in de
wereld aanwezig zijn met goede projecten. (4/1/2013)
Ontvangst Ambassadeur van Roemenië
De gouverneur ontving Z.E de heer Stefan Tinca ,Ambassadeur van Roemenië, consul Joeri Beunen,
minister raadgever Marcel Stefan Sima en dr. Vet P. Lampo in zijn Residentie. De provincie WestVlaanderen heeft sedert 2005 een samenwerkingsverband met Bihor en Arad in Roemenië. Er werd
afgesproken na te gaan welke samenwerking op het vlak van de agrofoodindustrie kan opgestart
worden. (11/1/2013)
Bezoek van de Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk
VOKA West-Vlaanderen en de gouverneur organiseerden een gemodereerde business-lunch met
Z.E. de heer Jonathan Brenton , Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk en West-Vlaamse
ondernemers in de Residentie van de gouverneur. Op deze bijeenkomst konden de opportuniteiten
van zaken doen in het Verenigd Koninkrijk besproken en afgetoetst worden. (18/1/2013)
Bezoek van de Ambassadeur van België in Vietnam
Als uitvloeisel van de handelsmissie van november 2012 bracht Z.E. de heer Bruno Angelet,
Ambassadeur van België in Vietnam, een bezoek aan de haven van Zeebrugge. Daar kreeg hij een
briefing over de logistieke mogelijkheden van de haven en over hoe Zeebrugge een speerpunt kan
zijn voor de import van Vietnamese cargo in Europa. De Ambassadeur gaf een uiteenzetting over de
haveninfrastructuur van Vietnam. (28/1/2013)
Bezoek Ambassadeur Burundi
De gouverneur ontving Z.E. de heer Felix Ndayisenga, Ambassadeur van Burundi, en ereconsul Luc
Luyten voor een kennismakingsbezoek. Al sinds 1971 behartigt het provinciebestuur projecten in het
zuiden met een duidelijk verband met West-Vlaanderen. Op het bezoek kwamen diverse thema’s
aan bod waaronder landbouw. (19/3/2013)

70

Bezoek Ambassadeur van Japan
Z.E. de heer Mitsuo Sakaba, Ambassadeur van Japan, Piet Steel, ere-consul-generaal van Japan en
Kenji Taniguchi, eerste secretaris brachten een bezoek aan de gouverneur. Tijdens het bezoek
kwamen uiteenlopende onderwerpen aan bod: economie, cultuur… (23/04/2013)
Nieuwe honoraire consul van Frankrijk voor Brugge en West-Vlaanderen
De inaugurale receptie van de nieuwe honoraire consul van Frankrijk voor Brugge en WestVlaanderen, Derrick-Philippe Gosselin, vond plaats in het Provinciaal Hof in Brugge. Op uitnodiging
van Z.E. de heer M. Bernard Valero, Ambassadeur van Frankrijk, en de heer Sylvain Berger, consulgeneraal, woonde de gouverneur deze bijeenkomst bij. (25/4/2013)
Ontvangst Ambassadeur van Duitsland
Z.E. dr. Jur. Eckhart Cuntz, Ambassadeur van Duitsland, werd door de gouverneur ontvangen voor
een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek werden diverse economische, culturele thema’s
aangekaart. Aansluitend werd mevrouw Erna Vienne aangesteld als honorair consul in WestVlaanderen. (17/5/2013)
Ontvangst Ambassadeur van Italië
De gouverneur ontving Z.E. de heer Alfredo Bostianelli, Ambassadeur van Italië en consul Yvan De
Swaef voor een kennismakingsbezoek in zijn Residentie. Tijdens het overleg werden diverse
onderwerpen aangekaart: cultuur, economie, maritieme,…. Voorafgaandelijk was de Ambassadeur
te gast bij de burgemeester van Brugge en bezocht hij Historium. (14/6/2013)
Ontmoeting met de Ambassadeur van Sri Lanka
De gouverneur had een overleg met Z.E. de heer P.M. Amza, Ambassadeur van Sri Lanka. Tijdens
deze bijeenkomst bespraken zij economische, toeristische en culturele onderwerpen. (25/7/2013)
Ontvangst consuls
De Board van de wereldfederatie van consuls FICAC kwam op bezoek bij de gouverneur in Brugge.
Voordien werden ze ontvangen in de Sint-Sebastiaansgilde. Een cultureel bezoek aan Brugge sloot
hun bijeenkomst af. (5/10/2013)
Ontvangst Ambassadeur van Kenia
De gouverneur ontmoette Z.E. Johnson Weru, Ambassadeur van Kenia, voor een
kennismakingsgesprek. Tijdens het overleg kwamen diverse onderwerpen aan bod, onder meer het
wetenschappelijk onderzoek van het VLIZ en mogelijke samenwerking rond landbouw. (22/10/2013)
Ontmoeting Ambassadeur Vietnam
Op uitnodiging van Pham Sanh Chau, Ambassadeur van Vietnam, woonden de gouverneurs een
werklunch bij. Vietnam biedt heel wat opportuniteiten voor onze Vlaamse en meer bepaald WestVlaamse ondernemingen. De Vietnamese economie wordt gedragen door een uitgesproken weefsel
van kleine en middelgrote ondernemingen, waardoor handeldrijven gemakkelijk ligt voor onze
ondernemers. (6/11/2013)
Ontvangst OESO-ambassadeurs
De gouverneur ontving de OESO-ambassadeurs en Yves Leterme, adjunct-secretaris- generaal in zijn
Residentie. In zijn speech beklemtoonde de gouverneur dat veel West-Vlamingen een zeer
dynamische drive hebben, wat zich ondermeer vertaalt in het feit dat hier de KMO’s de economische
kaart domineren. De ondernemende dynamiek gaat samen met de wil tot vooruitgang. Bij veel WestVlamingen is er een gedurige natuurlijke drang naar verandering die leidt tot verbetering en
innovatie. (21/11/2013)
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Ontvangst consul-generaal Turkije
Sedert 1 september 2013 is Mustafa Kemalettin Eruygur de nieuwe consul-generaal van Turkije in
Antwerpen. De gouverneur ontving hem voor een kennismaking in zijn Residentie. (11/12/2013)
Ontvangst Ambassadeur van Ierland
De gouverneur had een overleg met Z.E. de heer Eamonn Mac Aodha, Ambassadeur van Ierland. Ze
gingen dieper in op diverse thema’s: de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, toerisme,
landbouw, agrofood. (10/12/2013)
Ontvangst consul-generaal Rijsel
Woensdagnamiddag 11 december 2013 ontving de gouverneur de heer Grégoire Cuvelier, de nieuwe
consul-generaal te Rijsel. Een belangrijk item was de grensoverschrijdende samenwerking met
Frankrijk inzake veiligheid Daarnaast werd er gesproken over de problematiek van het
grensoverschrijdend transport van lichamen. (11/12/2013)

6.2 BUITENLANDSE BETREKKINGEN
6.2.1 China
Confuciusinstituut
In de Howest in Brugge vond de raad van beheer van het Confuciusinstituut plaats. Dit instituut, dat
een samenwerking is tussen de Howest en de Zhejiang Gongshang universiteit in Hangzhou, biedt
opleiding en activiteiten rond de Chinese taal en cultuur. Tijdens de raad van bestuur lag de focus op
de samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven. (28/2/2013)
Seminarie Zakendoen met China voor KMO
In het Provinciaal Hof hield de gouverneur het slotwoord op het ‘Seminarie Zakendoen met China
voor KMO’.Onder het motto ‘Als u erin slaagt om succesvol zaken te doen met Chinezen wacht u een
gouden toekomst…’ trekken veel Vlaamse KMO’s naar China. Een goede voorbereiding is een cliché
maar de sleutel voor succes in deze niet evidente maar bijzonder aantrekkelijke groeimarkt die
‘China’ is. (27/03/2013)
Ontvangst delegatie Zhejiang
West-Vlaanderen heeft sinds 1997 contacten met de Chinese provincie Zhejiang . De gouverneur
ontving een delegatie van Zhejiang in zijn residentie, dit in aanwezigheid van een aantal WestVlaamse economische actoren en de Vlaams Chinese Kamer van Koophandel. (28/3/2013)
Ontvangst delegatie Ningbo
De provincies West-Vlaanderen en Zhejiang beschikken over heel wat logistieke troeven, waardoor
de samenwerking uitgebreid werd met transport, logistiek en distributie.
De gouverneur was blij om in zijn Residentie een delegatie van Ningbo onder leiding van Mr. Wu te
mogen ontvangen. Deze ontvangst droeg ongetwijfeld bij tot een goede samenwerking tussen
beide provincies. (10/06/2013)
Bezoek van de ZAST- delegatie
De ZAST-delegatie (Zhejiang Association for Science and Technology) bezocht o.m. Barco, AZ
Groeninge, Katho, het VLIZ. Focus van het bezoek lag op technologische uitdagingen. De
gouverneur verwelkomde de delegatie onder leiding van Zhu Bing in zijn ambtswoning. (24/6/2013)
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Ontvangst Chinese Delegatie
In het kader van het provinciale uitwisselingsproject met China bracht het Onze-Lieve-Vrouwecollege
van Oostende een boeiend bezoek aan China. Ze deden onder meer de Shaoxing Senior Secondary
High School aan. Negen Chinese leerlingen en vier leden van het directieteam van de school kwamen
naar Brugge. (1/10/2013)

6.2.2 Opdrachten Frankrijk
Sedert 1 april is Carl Decaluwé Vlaams coördinator voor Noord-Frankrijk. Volgende vergaderingen
vonden plaats:

Volgende activiteiten werden door de gouverneur in het kader van zijn Vlaams coördinatorschap
gedaan:
16 januari 2013

ontmoeting met de nieuwe sous-préfet van Duinkerke, de heer Henri
Jean. Focus in het gesprek lag vooral op het waterbeleid, waarbij er heel wat
gemeenschappelijke uitdagingen zijn. (16/1/2013)

1 februari 2013

ontmoeting Département du Nord en provincie West-Vlaanderen in het
kader van hun samenwerking in aanwezigheid van onder meer Patrick
Kanner, Président du Conseil général (Rijsel)

8 februari 2013

voorzitten thematische werkgroep ,,Dienstverlening aan de bevolking’’ van
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Kortrijk)

22 februari 2013

voorzitten vergadering over de herinrichting van de grenspostsite te Rekkem
in aanwezigheid van onder meer de heer Christian Choquet, Préfet délégué
pour la défense et la sécurité (Menen)

18 maart 2013

bijwonen Regionaal Overleg Metropool (Brugge)

22 maart 2013

deelname aan Bureau Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Rijsel)

15 april 2013

voorzitten van de Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/ FlandreDunkerque-Côte d’Opale (Brugge)

19 juni 2013

bijwonen Regionaal Overleg Metropool (Brugge)

28 juni 2013

bijwonen overleg Vlaamse vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Kortrijk)

1 juli 2013

deelname aan Algemene Vergadering Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
(Kortrijk)

5 juli 2013

deelname aan Bureau en Algemene Vergadering
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale (Brugge)

5 juli 2013

deelname aan persconferentie voorstelling grensoverschrijdende watergids
(Brugge)

29 augustus 2013

voorzitten Regionaal Overleg Metropool (Kortrijk)

73

EGTS

West-

5 september 2013

ontmoeting met de heer Jan van Laarhoven, secretaris-generaal van de
Benelux Unie en met vertegenwoordigers van de Eurometropool LilleKortrijk-Tournai en de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte
d’Opale (Brugge)

1 oktober 2013

voorzitten Regionaal Overleg Metropool (Brugge)

11 oktober 2013

voorzitten thematische werkgroep ,,Dienstverlening aan de bevolking’’ van
de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Kortrijk)
deelname aan Bureau Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai (Kortrijk)

24 oktober 2013

voorzitten tweede vergadering over de herinrichting van de grenspostsite te
Rekkem in aanwezigheid van onder meer de heer Didier Montchamp, de
nieuwe Préfet délégue pour la défense et la sécurité (Menen)

25 november 2013

voorzitten Regionaal Overleg Metropool (Brugge)

11 december 2013

ontvangst van de heer Grégoire Cuvelier, de nieuwe consul-generaal te Rijsel
(Brugge)

16 december 2013

deelname aan Bureau en Algemene Vergadering
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale (Duinkerke)

20 december 2013

deelname aan Algemene Vergadering Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
(Kortrijk)

EGTS

West-

6.2.3 Opdrachten Nederland
Vergaderingen Scheldemondraad
De Scheldemondraadvergaderingen vonden plaats op woensdag 15 mei in Brugge en op woensdag
23 oktober in Gent.
Veiligheidsoverleg Scheldemond
De bijeenkomst van het Veiligheidsoverleg Scheldemond had plaats op woensdag 16 januari in
Middelburg.
Bestuur Vlaams Nederlandse Delta
In Bergen op Zoom woonde de gouverneur de vergadering van het Bestuur Vlaams Nederlandse
Delta bij. Het bestuur behandelde diverse onderwerpen: de presentatie van het project Delta Kust en
de ondertekening van de samenwerking, het voorstel project Monitor VN-Delta 2013. (13/3/2013)
Sail de Ruyter in Vlissingen
Zeeland organiseert jaarlijks vele mooie evenementen vaak op en rond het water. Eén van deze
evenementen is Sail de Ruyter. Gedurende vier dagen is er binnen Vlissingen en de Westerschelde
van alles te zien en te beleven op maritiem gebied. Op uitnodiging van drs. J.M.M. Polman,
commissaris van de Koning in Zeeland, woonde de gouverneur de Vlootschouw bij aan boord van het
indrukwekkende gloednieuwe marine-patrouillevaartuig “Zr. Ms. Zeeland”. (24/8/2013)
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Rijksherenoverleg Zeeland
Tijdens het jaarlijks rijksherenoverleg bespraken de vertegenwoordigers van de ministeries en de
bestuurders van de provincie Zeeland het aspect grensoverschrijdende samenwerking met België.
Het rijksherenoverleg wordt wisselend georganiseerd door de voorzitter van de Veiligheidsregio
Zeeland en door de commissaris van de Koning in Zeeland. Dit jaar was de commissaris van de
Koning, de heer Polman, gastheer. (12/9/2013)

6.2.4 Ontvangst buitenlandse delegaties
Bezoek Marokkaanse marine
Divisie-admiraal Michel Hofman ontving admiraal Mohamed Laghmari van de Marokkaanse marine
voor een werkbezoek. In het kader van de goede samenwerking heeft de gouverneur hen ook
ontvangen in zijn Residentie. (4/3/2013)
Minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten
De gouverneur ontmoette de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten,
sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahayan in Brugge.
Tijdens de informele ontmoeting met de gouverneur kwamen diverse onderwerpen aan bod:
economie, toerisme, scheepvaart. (10.04.2013)
Opnames Indiase Bollywoodfilm in Brugge
Het Provinciaal Hof was het exterieur voor een scene voor de Bollywoodproductie Peekay. De
gouverneur ontmoette de topcineast Rajkumar Hirani en hoofdrolspeelster Anushka Sharma. Het is
zeer belangrijk dat dergelijke opnames in Brugge plaatsvinden voor de promotie van Brugge en
West-Vlaanderen, aldus de gouverneur die al eerder te gast was in 2011 in Bollywood.
(10/06/2013)
Ontmoeting met Kim Phuc
Kim Phuc, bekend door de foto van de Vietnamoorlog, werd ontvangen door de gouverneur. In 1972
werd zij het slachtoffer van een napalmaanval in haar woonplaats Trang Bang in Vietnam. Sinds 1994
is zij Unesco Goodwill Ambassadeur voor vrede. (3/9/2013)
Ontmoeting met de minister van Landbouw van Chili
Op uitnodiging van consul Bert De Clerck was de gouverneur aanwezig op een ontmoeting met Luis
Mayol Bouchon, minister van Landbouw van Chili. Op de bijeenkomst kwamen diverse materies aan
bod : landbouw, economie, watermanagement,... (13/9/2013)
Ontvangst Vietnamese delegatie en haven van Zeebrugge
Het Zeebrugse havenbestuur ontving een officiële delegatie uit Vietnam. De delegatie bestond uit
drie ministers en vijf gouverneurs. Vicepremier Hoang Trung Hai en Viceminister van Industrie en
Handel Tran Tuan Anh hadden de leiding van de missie. De delegatie was in Zeebrugge om de
mogelijkheden van distributie van seafood te onderzoeken. (26/09/2013)
Bijeenkomst met de marine naar aanleiding van het Channel Committee
De gouverneur nam deel aan een bijeenkomst met de marine naar aanleiding van het Channel
Committee. Gastheren waren Divisieadmiraal Michel Hofman en Deputy admiraal Benelux.
Interessante contacten werden gelegd, niet enkel met de Belgische marine doch ook met de Duitse,
Spaanse, Franse, Nederlandse en Britse Marine. (7/11/2013)
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6.2.5 Buitenlandse reizen
Bezoek aan de OESO in Parijs
Gouverneur Decaluwé was met eerste gedeputeerde Guido Decorte uitgenodigd op een werkbezoek
aan de OESO. Na de verwelkoming door Yves Leterme, adjunct-secretaris-generaal van de OESO,
werd een overzicht gegeven van de werking van de OESO en werd aan de hand van verschillende
studies door specialisten toegelicht waar de mogelijkheden liggen voor regionale, provinciale, lokale
besturen. (27/8/2013)
Handelsmissie Rusland
De missie bood de unieke gelegenheid om een bezoek aan de vijfde editie van de Biënnale voor
hedendaagse kunst te Moskou te koppelen aan een korte economische update ter plaatse.
Volksvertegenwoordiger Stefaan De Clerck en Lieven Danneels, voorzitter VOKA West-Vlaanderen en
CEO van Televic en de gouverneur stonden in voor de organisatie van deze missie. Op het
programma stond een ontvangst bij Z.E. de heer Guy Trouveroy, Ambassadeur van België in Rusland,
een overleg met de minister van Investering en Innovatie van de regio Moskou en een interessante
kennismaking met het ondernemen in Moskou. De bedrijven Ghelenco, Deceuninck werden ook
bezocht. In samenwerking met de Ambassade van België, Flanders Investment & Trade en VOKA
West-Vlaanderen werd een economisch seminarie georganiseerd. Voor diverse deelnemende
bedrijven betekende de missie een belangrijke netwerking. Ze leerden de Russische markt beter
kennen en legden contacten met potentiële zakenpartners. De missie droeg ook bij tot de promotie
van West-Vlaanderen in Rusland en bij de Russische ondernemerswereld. (18/09/2013)
Opening kantoor van Studiebureau Boydens in Vietnam
De opening van het kantoor van het studiebureau Boydens gebeurde in Vietnam in aanwezigheid van
Ambassadeur Z.E. de heer Bruno Angelet en de gouverneur. Dit bedrijf is sinds 1961 actief op het
gebied van studie, ontwerp en advies voor technische installaties van middelgrote en grote
gebouwen. Sedert 1994 staat de jonge generatie, Dirk en Wim Boydens, aan het hoofd van het
studiebureau. Het studiebureau levert conceptuele en technische ondersteuning en adviezen bij
totaalconcepten en duurzame bouwprojecten. (16/9/2013)
Werkbezoek Kent
Samen met Ambassadeur Jonathan Brenton nam de gouverneur deel aan een werksessie in Kent
County Council. Volgend jaar komt het oorlogstoerisme in een versnelling met de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog. Ook jongeren dienen actief betrokken te worden bij de herdenking van deze
oorlog. De provincie West-Vlaanderen en Kent County bereidden samen een grensoverschrijdende
Comenius-regiopartnerschap voor rond de herdenking van WOI. (22/11/2013)
Zakjes met grond uit Flanders Fields aangekomen in Londen
In het kader van de herdenking van de 100e verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wordt een
Flanders Fields Memorial Garden in Londen aangelegd.De Belgische Marine onder leiding van
Admiraal Hofman bracht de zakjes met grond uit Flanders Fields met het Fregatschip Louise Marie
naar Londen. De gouverneur, Kolonel R. Theys en Nic Van der Marliere vaarden mee. De grond werd
plechtig overgedragen aan The Royal Navy en het Britse leger. Aan Wellington Barracks werden de
zandzakjes onthaald op een eresaluut van de Guards. (28-29-30/11/2013)
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6.3 REPRESENTATIE BINNEN WEST-VLAANDEREN
Netwerking en samenwerking vormen belangrijke aspecten van de functie van de gouverneur. Elkaar
leren kennen, informatie uitwisselen, kennis delen biedt een ontegensprekelijke meerwaarde. Een
goede terreinkennis is onontbeerlijk. In gezamenlijk overleg doeltreffende maatregelen nemen en
oplossingen formuleren komt de samenwerking ten goede.
In 2013 stonden er 783 activiteiten op de agenda van de gouverneur; dit betreft zowel
bedrijfsbezoeken, manifestaties en plechtigheden, vergaderingen en bezoeken. Hij hield 83
toespraken over diverse onderwerpen (ontvangst consuls, fietsveiligheid, noodplanning…).
Op 8 oktober 2013 sprak de gouverneur zijn rede uit voor de provincieraadmet als thema: “Welkom
in West-Vlaanderen”. (zie ook website: www.gouverneurdecaluwe.wordpress.com).
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