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Beste lezer 

‘Preus lik fjirtig’. Een West-Vlaming mag 

terecht best trots zijn op zijn roots. Onze 

provincie is reeds lang een gunstige 

voedingsbodem voor ondernemers en een 

recreatieve topregio. Gastvrijheid en 

gastheerschap dragen we als West-Vlaming 

dan ook hoog in het vaandel. Het Lichtfront, 

bij uitstek het meest indrukwekkende 

participatietraject met 8.400 fakkeldragers 

ter herdenking van De Groote Oorlog, plaatste onze provincie het voorbije jaar cultureel op de 

wereldkaart. Kortom, het is hier goed toeven. 

2014 was in vele opzichten nochtans een beproeving. De verkiezingen hertekenden het politieke 

landschap, met ingrijpende gevolgen op elk bestuursniveau: de federale en Vlaamse  overheid 

dienen ingrijpende besparingen door te voeren, het provinciale bestuursniveau zal enkel nog 

grondgebonden bevoegdheden mogen uitoefenen en de lokale besturen moeten zich voorbereiden 

op de inkanteling van de OCMW’s. De herdenkingsinitiatieven in kader van de start van de Eerste 

Wereldoorlog staan echter in schril contrast met de actuele gewelddadige conflicten o.a. in Oekraïne 

en Syrië.  

Radicalisering en terreur namen in 2014 een prominente plaats in op de publieke agenda. Meer dan 

ooit is samenwerking hét sleutelwoord om een veilige samenleving te garanderen. Veiligheid is voor 

mij dé prioriteit. Het voorbije jaar startten we met het cameraschild, organiseerden we een 

geslaagde bijeenkomst rond ‘Veiligheid zonder grenzen’ en kwamen we tot een algemeen nood- en 

interventieplan voor de Noordzee.  

Als gouverneur neem ik vanuit mijn federale en Vlaamse opdrachten een cruciale positie in. De 

Vlaamse regering bevestigde in haar regeringsverklaring opnieuw de coördinerende rol van de 

gouverneur. Het is mijn streefdoel om voor elke West-Vlaming een goede ambassadeur te zijn, om 

kwaliteit te leveren. Hiervoor kan ik vertrouwen op de ondersteuning van mijn medewerkers die, 

vaak in alle anonimiteit, bergen werk verzetten. Zonder hen kan een gouverneur geen resultaten 

boeken.  

‘Preus lik fjirtig’.Mijn medewerkers leverden in 2014 puik werk. Dit jaarverslag is er een weergave 

van.  

 
Carl Decaluwé 
Gouverneur van West-Vlaanderen  
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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.  

Deel  1 

Vlaamse opdrachten en 
bevoegdheden 

1 
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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 2014 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 2014 

per thema en onderwerp. Anderzijds wordt informatie gegeven over het aantal dossiers in het kader 

van bestuurlijk toezicht dat in de loop van 2014 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: 

194 klachten  

2527 dossiers van inzendingsplichtige besluiten 

1999 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 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 60 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t. de 

algemene werking van de lokale besturen:  
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1.1.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling 
 

In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 130 klachten behandeld m.b.t. de algemene werking 

van de lokale besturen. Er werden geen schorsende of vernietigende maatregelen opgelegd. 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 80 30 110 

O.C.M.W. 8 2 10 

Erediensten 1 0 1 

Politiezones 5 0 5 

Andere2 0 4 4 

Totaal 94 36 130 

 
 

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 moet 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 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.  

                                                           
1
 Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, … 

2
 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. 
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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. 

Aantal akten van voordracht gecontroleerd in 2014: 3 

Aantal eedafleggingen in 2014: 3. 

 
 

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 2014 werden 2  klachten voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandeld. 

 
 

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 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 51 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t. 

overheidsopdrachten en patrimonium van lokale besturen: 
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Daarnaast werden ongeveer  920 vragen van lokale besturen m.b.t. overheidsopdrachten en 

patrimonium mondeling beantwoord.  

 

1.2.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling 
 

In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 15 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.  

 Overheids-
opdrachten 

Patrimonium Andere3 Totaal 

Gemeente 8 7 0 15 

O.C.M.W. 0 0 0 0 

Erediensten 0 0 0 0 

Politiezones 0 0 0 0 

Andere 0 0 0 0 

Totaal 8 7 0 15 

                                                           
3
 Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, … 
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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. 

In 2014 werden 25 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan beschermde 

monumenten (gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst) behandeld 

Waarvan 25 met positief gevolg 

Waarvan 0 met negatief gevolg 

Onderverdeeld als volgt: 

Pré-advies: 0 

Ontwerp: 9 

Gunning: 4 

Uitbetalingen: 12 

In 2014 werden 28 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan beschermde 

monumenten (gebouwen niet erkend voor de uitoefening van de eredienst) 

behandeld 

Waarvan 28 met positief gevolg 

Waarvan 0 met negatief gevolg 

Onderverdeeld als volgt: 

Pré-advies: 0 

Ontwerp: 8 

Gunning: 2 

Uitbetalingen: 18 

 

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 2014 werden 35 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan niet-

beschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst behandeld 

Waarvan 35 met positief gevolg 

Waarvan 0 met negatief gevolg 

Onderverdeeld als volgt: 

Ontwerp: 6 

Gunning: 6 

Uitbetalingen: 23 
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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. 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 2014 werden 112 dossiers in verband met gemeentelijke rioleringswerken met 

gewestbijdrage behandeld 

Waarvan 112 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 2014 werden 24 dossiers in verband met beslissingen van besturen van polders en 

wateringen behandeld 

Waarvan 24 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 

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 

toekomt binnen de 30 dagen, kan het dossier verder worden afgehandeld. 
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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. 

In 2014 werden 15 dossiers in het kader van onteigeningen behandeld, waarvan 11 

nieuwe dossiers en 4 dossiers die daarvoor werden ingediend maar nog niet waren 

afgehandeld. Voor 7 dossiers werd een ministrieel besluit tot machtiging afgeleverd. 

Voor 1 dossier werd de machtiging door de minister geweigerd. 2 dossiers werden 

stopgezet, 5 dossiers zijn nog lopend. In het kader van de onteigeningsprocedure 

werden 5 adviesvragen ingediend. 

 
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 arrondissementscommissaris. 

 

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 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 297 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t. 

financiën en fiscaliteit van lokale besturen:  
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Daarnaast werden ongeveer 533 vragen van lokale besturen m.b.t. financiën en fiscaliteit mondeling 

beantwoord. 

 

1.3.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling 
 

In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 17 klachten behandeld m.b.t. de financiën en de 

fiscaliteit van de lokale besturen. In 2 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. 
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 Retributie & 
belasting 

Rekening Budget & 
meerjarenplan4 

Andere5 Totaal 

Gemeente 12 1 1 1 15 

O.C.M.W. 0 0 0 0 0 

Erediensten 0 0 0 2 2 

Politiezones 0 0 0 0 0 

Andere 0 0 0 0 0 

Totaal 12 1 1 3 17 

 

 

1.3.3 Bestuurlijk toezicht – behandeling inzendingsplichtige besluiten 
 

In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 2351 toezichtdossiers behandeld m.b.t. de financiën en 

de fiscaliteit van de lokale besturen. In 760 gevallen werd naar aanleiding van de controle van een 

besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt. In 3 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. 125 dossiers zijn op het ogenblik dat dit jaarverslag werd 

opgemaakt nog in behandeling. Het resultaat is nog niet gekend. 

 

 Retributie & 
belasting 

Rekening Budget & 
meerjarenplan6 

Andere7 Totaal 

Gemeente 1224 63 254 4 1545 

O.C.M.W. 0 69 204 0 273 

Erediensten 0 418 0 0 418 

Politiezones 0 0 0 0 0 

Andere 0 17 98 0 115 

Totaal 1224 567 556 4 2351 

 
 

  

                                                           
4
 Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan 

5
 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, … 
6
 Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan 

7
 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, … 
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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.  

Vanaf 2014 is BBC van toepassing op alle OCMW’s, gemeenten, OCMW verenigingen van publiek 

recht en autonome gemeentebedrijven uitgezonderd voor die besturen die door de minister uitstel 

hebben gekregen.     

De instap in de beleids- en beheerscyclus van de verschillende besturen verklaart waarom in 2014 

een omvangrijk aantal 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: rechtspositieregelingen 

(personeelsstatuten) en andere onderwerpen die verwant zijn met de beslissingen rond 

personeelsaangelegenheden. 

 

1.4.1 Adviesvragen 
 

In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 124 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t. 

de personeelsaangelegenheden van lokale besturen:  

 

 

1.4.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling 
 

In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 25 klachten behandeld m.b.t. de 

personeelsaangelegenheden van de lokale besturen. In 2 gevallen werd het besluit waartegen klacht 

werd ingediend geschorst en in 0 gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er 
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geen toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk. Op het ogenblik dat dit 

jaarverslag werd opgemaakt zijn nog 2 dossiers in behandeling. Het resultaat is nog niet gekend. 

 

 Rechtspositieregeling Andere8 Totaal 

Gemeente 0 13 13 

O.C.M.W. 0 8 8 

Erediensten 0 0 0 

Andere 0 4 4 

Totaal 0 25 25 

 
 
1.4.3 Bestuurlijk toezicht – behandeling besluiten rechtspositieregeling 

 
In 2014 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 173 toezichtdossiers behandeld m.b.t. de wijziging van 

de rechtspositieregelingen van de lokale besturen. In 49 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. 

 

 Rechtspositieregeling 

Gemeente 92 

O.C.M.W. 75 

Erediensten 0 

Andere 6 

Totaal 173 

 

1.4.4 Aanvragen eervolle onderscheidingen lokale en regionale besturen 
 
In 2014 werden door ABB West-Vlaanderen 184 aanvragen voor eervolle onderscheidingen 

behandeld waarvan 111 voorstellen voor een onderscheiding in de Nationale Orden en 73 

voorstellen voor een Burgerlijk Ereteken voor dienstanciënniteit. Daarnaast werden 10 adviesvragen 

over deze materie beantwoord. 

Voor de Nationale Orden voor de mandatarissen van de lokale en provinciale besturen werden er in 

totaal 6 aanvragen behandeld.  

                                                           
8
 Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: individuele personeelsdossiers
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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  

105 oorkonden verstuurd aan de respectievelijke besturen.9 Daarnaast werden er 54 aanvragen 

behandeld. 

Voor de Burgerlijke Eretekens werd er één Koninklijk Besluit ondertekend door de Eerste Minister. 

De 73 oorkonden voor de betrokken personeelsleden en mandatarissen werden opgemaakt en naar 

de respectievelijke besturen verzonden.10 

 
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: jaarverslag 2014 coordinatieopdracht.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 2014-2015 waren er  in West-Vlaanderen 2219 aanvragen voor 

jachtverloven, 23 aanvragen voor jachtverloven om enkel op zondag te jagen en 178 

aanvragen voor jachtvergunningen behandeld.  

                                                           
9 

Het K.B. van 14/03/2014 B.S. 18/06/2014 (Bellen, Cornu, Foubert) voor de promotie van 15/11/2013 en het 
K.B. van 01/07/2014 B.S. 04/08/2014 (Cardon, Mahieu, D’ Haese) voor de promotie van 08/04/2014.   
10 

Het K.B. van 24/04/2014 (Brackx). 

jaarverslag%202014%20coordinatieopdracht.pdf
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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 2014-2015 werd 17 keer een jachtverlof geweigerd of 

ingetrokken.  

Er werd 6  keer beroep aangetekend tegen een weigering of intrekking. 

Daarnaast moet de individuele jachtrechthouder of de wildbeheereenheid11 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 2014-2015 werden 12 individuele jachtplannen en 41 

jachtplannen van een wildbeheereenheid neergelegd.  

22 keer was er sprake van een jachtgeschil.  

 

2.3 MILIEUHANDHAVING 
 

Er werden geen dossiers behandeld in 2014. 
 
 

2.4 INTEGRAAL WATERBELEID – ACTIVITEITEN VAN DE 
BEKKENBESTUREN VAN DE BEKKENS IJZER, LEIE EN BRUGSE 
POLDERS 

 
 

2.4.1 Situering van de bekkenbesturen 
 
De gouverneur is voorzitter van de bekkenbesturen van het bekken van de IJzer en Brugse Polders. 

Hij is samen met de gouverneur van Oost-Vlaanderen covoorzitter van het bekkenbestuur van de 

Leie. 

Sinds 2014 zijn, in uitvoering van het gewijzigde decreet Integraal Waterbeleid, nieuwe 

bekkenbesturen aan het werk. Het bekkenbestuur wordt opgesplitst in een algemene 

bekkenvergadering en een bekkenbureau. De algemene bekkenvergadering bestaat uit alle 

waterbeheerders en betrokken instanties binnen het bekken. Alle gemeentebesturen zijn er 

rechtstreeks vertegenwoordigd. De voorbereiding van de algemene bekkenvergadering gebeurt in 

het bekkenbureau. In het bekkenbureau zijn de gemeentebesturen vertegenwoordigd door een 

aantal afgevaardigden. De gouverneur zit beide overlegorganen voor. Het bekkensecretariaat staat in 

voor de dagelijkse werking en voor de organisatie van de vergaderingen. Voor vragen kan u steeds 

                                                           
11

 In een wildbeheereenheid worden vrijwillig afzonderlijke jachtterreinen tot een grotere beheereenheid 
samengelegd.  
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terecht bij de respectievelijke bekkensecretariaten: secretariaat_ijzer@vmm.be, 

secretariaat_brugsepolder@vmm.be en secretariaatleiebekken2@wenz.be.  

 

In 2014 vonden volgende vergaderingen plaats: 

• IJzerbekken:  

- Bekkenbureau: 19 mei en 13 oktober 

- Algemene bekkenvergadering: 16 juni en 3 november 

• Bekken van de Brugse Polders: 

- Bekkenbureau: 19 mei en 4 november 

- Algemene bekkenvergadering: 17 juni en 12 november 

• Leiebekken:  

- Bekkenbureau: 19 mei en 10 oktober 

- Algemene bekkenvergadering: 16 juni en 3 november 

  

2.4.2 Generieke opdrachten voor de bekkens Ijzer, Leie en Brugse Polders 
 
Goedkeuring bekkenspecifieke delen 2016-2021 
De eerste helft van 2014 stond hoofdzakelijk in het teken van de opmaak van de bekkenspecifieke 

delen als onderdeel van het stroomgebiedbeheerplan Schelde. Deze plannen bepalen wat 

Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen te verbeteren en om ons beter te 

beschermen tegen overstromingen. Tijdens de voorjaarsvergadering gaven de algemene 

bekkenvergaderingen hun akkoord om de bekkenspecifieke delen in openbaar onderzoek te laten 

gaan. 

De grote uitdagingen op het vlak van waterkwantiteit en waterkwaliteit in tijden van beperkte 

budgettaire middelen vereisen een creatieve aanpak. Hierbij staan samenwerking en het stellen van 

prioriteiten voor het uitvoeren van acties centraal. In deze optiek is gekozen om in Vlaanderen te 

focussen op zogenaamde speerpuntgebieden. Dit zijn gebieden waar de goede toestand tegen 2021 

in het vizier ligt. Binnen de bekkens IJzer, Leie en Brugse Polders zijn er geen gebieden weerhouden 

als speerpuntgebied. Wel werden een aantal aandachtsgebieden naar voor geschoven. Dit zijn 

gebieden waar een goede dynamiek en samenwerking kan leiden tot merkbare stappen voorwaarts.  

In West-Vlaanderen zijn volgende waterlopen als aandachtsgebied aangeduid:  

- de Blankaart waterlopen, Grote Kemmelbeek en Poperingevaart in het IJzerbekken; 

- Rivierbeek-Hertsbergebeek in het bekken van de Brugse Polders; 

- Heulebeek in het bekken van de Leie. 
 
Op 7 oktober 2014 vond te Brugge een informatiedag plaats over de ontwerpen van de 

stroomgebiedbeheerplannen en het lopende openbaar onderzoek. Door de bekkensecretariaten 

werden de bekkenspecifieke delen toegelicht. Dit was een geslaagd evenement en kon op grote 

opkomst rekenen. 

  

mailto:secretariaat_ijzer@vmm.be
mailto:secretariaat_brugsepolder@vmm.be
mailto:secretariaatleiebekken2@wenz.be
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Inventarisatie overstromingen zomer 2014 
Een intense neerslagzone tussen 27 en 29 juli 2014 zorgde voor wateroverlast in een aantal 

gemeenten in West-Vlaanderen. Voornamelijk Lichtervelde, Gits, Zonnebeke, Pittem, Meulebeke, 

Ardooie, Oostkamp, Torhout, Wingene en Knokke-Heist werden getroffen. De bekkensecretariaten 

van de IJzer, Leie en Brugse Polders brachten de overstromingen in kaart. Deze informatie is 

belangrijk om de waterloopmodellen te voeden en om de overstromingskaarten van de 

waterbeheerders en de watertoetskaart actueel te houden. De inventarisatieverslagen werden 

besproken binnen de bekkenstructuren en op de algemene bekkenvergadering goedgekeurd. Er 

worden ook suggesties meegegeven om de wateroverlast aan te pakken zoals het regenwater zo veel 

mogelijk bovenstrooms vasthouden op perceelniveau zodat extra buffering gecreëerd wordt. Ook 

maatregelen voor een beter onderhoud van waterlopen, voor een beter rioleringsstelsel en om 

erosie te beperken, worden in de rapporten voorgesteld. Het overleg op bekkenniveau wil het 

draagvlak voor de maatregelen vergroten en de advies- en vergunningsprocedures voor de 

voorgestelde oplossingen vlotter doen verlopen. 

Toetsing signaalgebieden 
De selectie van signaalgebieden reeks 3 op basis van een geactualiseerde kaart van signaalgebieden, 

gemaakt op basis van een nieuwe ruimtelijke analyse, werd door de algemene bekkenvergaderingen 

in het najaar goedgekeurd. In het IJzerbekken zullen vier gebieden onderzocht worden, in het bekken 

van de Brugse Polders negen, allen in West-Vlaanderen gelokaliseerd, en in het Leiebekken zes 

waarvan vijf gebieden in West-Vlaanderen. 

In een signaalgebied bestaat een tegenstrijdigheid tussen de geldende bestemming en de belangen 

van het watersysteem. De bestemming werd tot op vandaag niet gerealiseerd. Voor deze gebieden 

wordt preventief nagegaan of deze bestemming effectief realiseren bedreigend is voor het 

waterbergend vermogen. Als dat het geval is, adviseert het bekkenbestuur in de loop van 2015 een 

alternatief ontwikkelingsperspectief aan de Vlaamse Regering. Dit kan gaan van een creatieve 

inrichting binnen de bestaande harde bestemming tot een herbestemming van het gebied via een 

gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Provincie- en gemeentebesturen 

kunnen 60% van de kosten voor planschadevergoedingen van gemeentelijke en provinciale 

ruimtelijke uitvoeringsplannen voor percelen die in een door de Vlaamse Regering goedgekeurd 

signaalgebied liggen, terugbetaald krijgen via het Rubiconfonds. 

Zie www.signaalgebieden.be 

Vaststelling van het bekkenvoortgangsrapport 2013 

In alle bekkens stelden de bekkenbesturen hun 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 

 

  

http://www.signaalgebieden.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/
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2.4.3 Bekkenspecifieke acties 
 
IJzerbekken 

Stormvloedkering te Nieuwpoort 

De stormvloedkering te Nieuwpoort moet bij storm op zee de haven en het hinterland beschermen 

tegen inkomende golven en hoge waterstanden. De werken worden uitgevoerd door de Afdeling 

Kust van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) in het kader van het Masterplan 

Kustveiligheid (www.kustveiligheid.be). 

Op vraag van het bekkenbestuur onderzocht het MDK samen met Waterwegen en Zeekanaal, de 

Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin of de afwatering van het hinterland mogelijk blijft bij het 

sluiten van de stormvloedkering. De resultaten werden besproken op de bijeenkomst van de 

algemene bekkenvergadering van november 2014. Vastgesteld werd dat de gevolgen voor de 

afwatering van de bevaarbare en de onbevaarbare waterlopen door het sluiten van de 

stormvloedkering beperkt zijn op voorwaarde dat de werking van de stormvloedkering voldoende 

afgestemd wordt op de getijdenwerking.  

Grensoverschrijdend overleg 

Een globaal en gecoördineerd waterbeheer in het grensoverschrijdend stroomgebied van de IJzer is 

erg belangrijk. Het grensoverschrijdend overleg stond vooral in het teken van de afwatering van de 

Moeren. Tijdens verschillende technische werkgroepen werden de voorwaarden en timing voor 

deelname aan het Interreg V programma besproken. Er werd een ontwerp 

samenwerkingsovereenkomst over het waterbeheer in de regio van Duinkerke, Veurne en de 

Moeren opgemaakt. In dit kader ging een terreinbezoek door in Duinkerke om de randvoorwaarden 

voor de werking van de pomp op de Speievaart en de schuif op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke te 

duiden. Het grensoverschrijdend politiek overleg gebeurt in de werkgroep water van de EGTS/GECT 

West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. 

De Franse partners werden geïnformeerd over het stroomgebiedbeheerplan inclusief de 

bekkenspecifieke delen in openbaar onderzoek. Eind 2014 werden verschillende 

grensoverschrijdende projecten, gefinancierd met Europese middelen, afgerond. Het project 

SEDIMENT pakt bodemerosie grensoverschrijdend aan, het grensoverschrijdend project CRESETY 

remt afvoerpieken op de Vleterbeek en het LUPIN-project pakt invasieve soorten 

grensoverschrijdend aan. 

 
Afschakelplan elektriciteit in functie van afvoer afvalwater en oppervlaktewater 

De leden van de algemene bekkenvergadering kregen een toelichting. De gouverneur is 

verantwoordelijk voor het crisisbeheer. De waterbeheerders en rioolbeheerders zijn 

verantwoordelijk voor het voorkomen van een crisissituatie en hebben de kritieke punten 

geïnventariseerd. 

  

http://www.kustveiligheid.be/
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Brugse Polders 

Noodgemaal op het Leopoldkanaal in Zeebrugge operationeel 

In Zeebrugge werden door Waterwegen en Zeekanaal NV twee reusachtige vijzels geïnstalleerd op de 

middendijk van het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal van de Leie. De noodvijzels moeten 

overstromingen voorkomen en kunnen bij wateroverlast tot 10.000 liter water per seconde 

overpompen van het Leopoldkanaal naar het Afleidingskanaal van de Leie. Het Leopoldkanaal ligt 

een stuk lager dan het Afleidingskanaal en kan bij hoogtij minder lang afwateren naar de zee. Door 

de installatie van de vijzels kan sneller worden gereageerd wanneer in de Zwinstreek het waterpeil te 

hoog dreigt te komen, zodat huizen en landbouwgronden beter beschermd zijn. Het noodgemaal 

treedt automatisch in werking wanneer een aanslagpeil van 2,20 mTAW wordt bereikt op het 

meetpunt te Maldegem. De waterpeilen en de werking van het gemaal zullen van nabij opgevolgd en 

geëvalueerd worden.  

Uitbreiding van het peilmeetnet binnen de polders 

Het bekkenbestuur gaf advies inzake de uitbreiding van het peilmeetnet van de Oostkustpolder wat 

leidde tot een bijkomend meetpunt op het Zuidervaartje door W&Z. Ook de uitbouw en het 

onderhoud van het hydrografisch peilmeetnet van de Nieuwe Polder van Blankenberge werd 

besproken binnen de bekkenstructuren. De uitbreiding en de modernisering van het limnigrafisch 

meetnet is van belang voor de waterbeheersing binnen de poldergebieden en de gegevens kunnen 

worden geïntegreerd in de portaalsite www.waterinfo.be. 

Raamakkoord Zwin ondertekend 

De gouverneur is voorzitter van de stuurgroep over het raamakkoord van de Zwinuitbreiding. Het 

raamakkoord zorgt ervoor dat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden om de verzilting van 

het grond- en oppervlaktewater in het poldergebied grenzend aan het Zwin te voorkomen. 

Daarnaast wordt gezorgd voor een algemene verbetering van waterbeheermogelijkheden in de 

Oostkustpolder. Ook het bekkensecretariaat werkte inhoudelijk mee aan de opmaak van het 

raamakkoord en volgde de zaken op. Het raamakkoord voor dit grootse waterbeheerproject werd 

medio 2014 door de Vlaamse overheid en de betrokken partners (provincie West-Vlaanderen, 

Oostkustpolder, ANB, MDK, VMM, VLM, gemeentebestuur Knokke-Heist) ondertekend. De verdere 

uitvoering van het raamakkoord zal gecoördineerd worden via het landinrichtingsproject 

Zwinpolders. 

Gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) van start 

Binnen het bekken van de Brugse Polders is overleg lopende met de betrokken actoren rond de 

Noordede-Blankenbergse Vaart. Ook voor de Rivierbeek-Hertsbergebeek, welke is aangeduid als 

aandachtsgebied, en de Paulusvaart is een GTO in voorbereiding om te komen tot een verbetering 

van de waterkwaliteit. 

Leiebekken 

GTO Heulebeek 

In kader van de afbakening van de Heulebeek als aandachtsgebied heeft het bekkensecretariaat in 

samenwerking met de Intercommunale Leiedal en de VMM het gebiedsgericht en thematisch overleg 

http://www.waterinfo.be/
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(GTO) Heulebeek opgericht. Doel van dit overleg is het opvolgen en sturen van lopende en nieuwe 

initiatieven binnen het afstroomgebied van de Heulebeek. Hierbij wordt getracht om de kennis 

vanuit de VMM-studie “screening waterlichamen” af te stemmen op de lopende initiatieven van 

zowel gemeenten, provinciale diensten, ADLO, ANB, … alsook deze meer te laten aansluiten op 

elkaar. Op 12 september 2014 vond de startvergadering plaats. Dit was een eerste verkennende 

bijeenkomst waarbij alle betrokken gemeenten, VMM, de provincie en Leiedal aanwezig waren. 

Focus lag vooral op het overlopen van de huidige initiatieven en potenties. In het voorjaar van 2015 

worden meer thematische werkgroep(en) opgestart met als doel concrete maatregelen uit te werken 

om tot de goede toestand van de Heulebeek te komen. 

Grensoverschrijdend overleg 

Het Leiebekken grenst zowel aan Wallonië als aan Frankrijk. Om een betere afstemming te realiseren 

werd door het bekkensecretariaat een aanzet gegeven om tot een systematisch overleg te komen 

zodat de geplande en/of uitgevoerde acties optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden, afspraken 

gemaakt worden rond monitoring van kwaliteit, incidentenmeldingen e.d. 

 

 

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 2014 startte dus het derde 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 21 mei 2014 te Menen reeds voor de derde 

maal een overleg tussen verschillende Belgische/Vlaamse en Franse overheidsdiensten rond de 

herinrichting van de grenspostsite te Rekkem. Op deze vergadering werd het ontwerp-master- en 

beeldkwaliteitsplan door een vertegenwoordiger van het Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken (MOW) toegelicht en besproken. Een andere agendapunt was de bespreking van een 

ontwerp van akkoord over de te nemen maatregelen inzake het toestaan van een 

terugkeermogelijkheid voor vrachtwagens in het weekend - in afwijking van het algemeen rijverbod - 

en dit voor de parking in de richting van Frankrijk-België. 

Een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de Vlaamse coördinator is de coördinatie en 

afstemming van de Vlaamse vertegenwoordiging in de EGTS 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. 
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2.5.1 De EGTS Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai 
 

De gouverneur/Vlaamse coördinator nam op 4 juli 2014 in Rijsel deel aan de Algemene Vergadering 

van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in 

Frankrijk onderging de samenstelling van deze vergadering aan Franse kant heel wat wijzigingen. De 

gouverneur/Vlaamse coördinator gaf op de vergadering een stand van zaken van de 

herinrichtingswerken van de vroegere grenspostsite te Rekkem. 

Een belangrijk punt op de agenda van deze vergadering was de goedkeuring van verschillende 

documenten inzake het budget: de jaarrekening 2013, de administratieve rekening 2013 en de 

aanvullende begroting 2014. Daarnaast werd het Bureau en het voorzitterschap vernieuwd. De heer 

Damien Castelain, voorzitter van Lille Métropole en Burgemeester van Péronne-en-Mélantois, werd 

tot nieuwe voorzitter verkozen voor een periode van één jaar. Zijn voorganger Vincent Van 

Quickenborne werd, samen met Martine Aubry en Rudy Demotte, vicevoorzitter. 

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. De 

gouverneur/Vlaamse coördinator zat op 3 juli 2014 en op 10 november 2014 het Regionaal Overleg 

Metropool voor. 

 
2.5.2 De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale 

 
De gouverneur/Vlaamse coördinator nam op 16 juni 2014 in Ieper deel aan het Bureau en de 

Algemene Vergadering van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale. Net als in de 

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, onderging de samenstelling van de vergaderingen van deze 

EGTS als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk heel wat wijzigingen. Zo werd Patrice 

Vergriete, de nieuwe burgemeester van Duinkerke, verkozen tot de nieuwe Franse ondervoorzitter. 

Op het Bureau werd onder meer het activiteitenrapport 2013, de jaarrekening 2013, de 

administratieve rekening en de aanvullende begroting 2014 voorbereid. Deze documenten werden 

vervolgens goedgekeurd in de Algemene Vergadering. 

Naast zijn lidmaatschap van het Bureau en de Algemene Vergadering, is de gouverneur/Vlaamse 

coördinator samen met de heer Jean Schepman, Vice-Président du Conseil Général du Nord, peter 

van de werkgroep Water van deze EGTS. Reeds een paar jaar wordt gewerkt aan een concreet 

voorstel van oplossing voor de afwateringsproblematiek in het grensgebied tussen Duinkerke en 

Veurne (De Moeren). Een studie toonde aan dat de nodige investeringen in het kader van de gekozen 

oplossing, economisch verantwoord zijn.  

Op de vergadering van de werkgroep Water van 17 januari 2014 in Brugge werd een draaiboek 

voorgesteld en goedgekeurd met daarin alle verdere stappen die dienen te worden ondernomen. 

Tevens nam de werkgroep een princiepsbeslissing voor het opstarten van een Interreg V-project met 

als doel de afwatering in het betrokken grensgebied te verbeteren. Tenslotte bracht de werkgroep 

ook een advies uit over het Franse ‘Programme d’Actions de Prévention des Inondations’ (PAPI). 
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Tijdens de vergadering van de werkgroep Water van 20 juni 2014 in Brugge werd onder meer een 

stand van zaken gegeven van de uitvoering van het draaiboek. Daarnaast kwam ook het ontwerp van 

samenwerkingsovereenkomst aan bod, voor de waterbeheersing in de regio Duinkerke, Veurne en 

de Moeren. Ook de werkgroepvergadering van 8 oktober 2014 te Gravelines boog zich over deze 

samenwerkingsovereenkomst. Enkele nog resterende knelpunten werden besproken en uitgeklaard. 

Bedoeling is dat de komende maanden wordt gewerkt aan een project, dat kan worden ingediend in 

het kader van toekomstige Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen. 

 
2.5.3 Contacten met diverse personen, overheden en diensten 

Op 18 juli 2014 woonde de gouverneur/Vlaamse coördinator de viering van het Feest van de 

Vlaamse Gemeenschap in Frankrijk bij. Om het gemeenschappelijk Vlaams historisch patrimonium in 

de kijker te plaatsen en de goede relaties in het kader van de grensoverschrijdende samenwerking in 

de bloemetjes te zetten, wordt jaarlijks ook in Frankrijk het Feest van de Vlaamse Gemeenschap 

gevierd.  

Dit jaar was Saint-Omer de gaststad. De viering kwam er op initiatief van Nic Vandermarliere, 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Frankrijk, en François Decoster, burgemeester van 

Saint-Omer. In het kader van dit evenement bezochten de genodigden het prestigieuze 18deeeuws 

herenhuis Sandelin. 

Op 21 november 2014 nam de gouverneur/Vlaamse coördinator deel aan de jaarlijkse 

grensoverschrijdende vergadering van het Département du Nord en de Provincie West-Vlaanderen te 

Ieper. De gouverneur/Vlaamse coördinator hield er het welkomstwoord. Niet alleen werden op deze 

vergadering enkele grensoverschrijdende voorbeeldprojecten en perspectieven toegelicht, maar 

werd ook de strategie voor de grensoverschrijdende samenwerking voor de periode 2015-2020 

voorgesteld. Tot slot wordt het actieplan voor 2015 goedgekeurd. 

Zie link: jaarverslag 2014 coordinatieopdracht.pdf 

jaarverslag%202014%20coordinatieopdracht.pdf


 

 27 

 
 

 
HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN - PERSONEEL 
 
Er zijn 34 personeelsleden tewerkgesteld bij de federale diensten van de gouverneur. Twee 

personeelsleden zijn langdurig afwezig. 

 
Federaal personeelsbestand in West-Vlaanderen op 31 december 2014 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal 

Directeur 1  Administratief 
deskundige 

0 Bestuurschef 0 Administratief 
medewerker 

2  

Attaché 10 Financieel 
deskundige 

0 Administratief 
assistent 

19 
 

Technisch 
medewerker 

1  

      Medewerker 
keuken/onderhoud 

1  

Totaal 11  0  19  4 34 

 

  

2 

 

 Deel  2 
Federale opdrachten en 
bevoegdheden 
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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 31 akten vertaald, 2 

vertalingen werden geweigerd. 

 

2.2 RAMPENFONDS, RAMPENSCHADE 
 

De gouverneur kende voor 143 aanvragen een financiële tegemoetkoming toe aan de slachtoffers 

van een natuurramp. Er werd € 2.483.091 toegekend als herstelvergoeding. Deze dossiers werden 

voor betaling overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Als gevolg van de 6e staatshervorming werd het rampenfonds, vanaf 1 juli 2014, een bevoegdheid 

van de gewesten.  Dit betekent dat rampen die zich voordeden vóór 1 juli 2014 federale bevoegdheid 

blijven en ook verder behandeld worden door federale ambtenaren. Dit is ook van toepassing op 

rampperiodes die nog moeten erkend worden. Voor West-Vlaanderen zijn dit: de valwinden van 25 

januari 2014 en de hagelstormen van 7, 8 en 9 juni 2014 (pinksterstorm). 

De rampen vanaf 1 juli 2014 zijn een Vlaamse bevoegdheid. Wat West-Vlaanderen betreft wachten 

we nog op de erkenning als ramp van de overvloedige regenval van 27 en 28 juli 2014. Tot 31 

december 2014 is een overgangsregeling van toepassing waarbij de federale diensten instaan voor 

de erkenningsprocedure en de behandeling van alle dossiers ( federaal en Vlaams). 

 Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe regeling van toepassing en staat Vlaanderen in voor de 

erkenningsprocedure en de behandeling van de dossiers ( rampen na 1 juli 2014). Het 

landbouwrampenfonds zal beheerd worden binnen het ALV. 

Het rampenfonds – algemene rampen zal beheerd worden binnen het nieuw op te richten 

departement kanselarij en bestuur. 

 

2.3 RICHTLIJNEN BIJZONDERE GEBEURTENISSEN 
 

Op 5 oktober 2014 werd het islamitisch offerfeest georganiseerd. De gouverneur heeft de 

omzendbrief hierover verspreid. 
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HOOFDSTUK 3 - VERGUNNINGEN, TOELATINGEN EN 
DOCUMENTEN 
 

3.1 WAPENWET 
 

Overzicht van de activiteiten in aantallen dossiers  

Totaal aantal ingediende aanvragen in 2014  916 

Afgeleverde vergunningen   2703 

Modellen 9 (vereenvoudigde registratie jager/sportschutter)  1379 

wapenhandel   5 

wapenverzameling   20 

Tijdelijke erkenning inzake wapens en munitie  3 

Bijzondere erkenning voor beroepsmatige activiteiten van wetenschappelijke, 
culturele of niet-commerciële aard met vuurwapens 

 - 

Wapendracht   18 

Aantal beroepen bij de FOD Justitie- federale wapendienst   22 

Beslissingen van de gouverneur van West-Vlaanderen die aanleiding geven tot 
intrekking en/of ontzegging van het recht nog langer vuurwapens te bezitten 

 67 

schietstanden   2 

Tijdelijke erkenning van een schietstand  9 

controles veiligheidsmaatregelen meer dan 30 vuurwapens   42 

Europese Vuurwapenpas   358 

5-jaarlijkse controles wapenvergunningen*  599 

5-jaarlijkse controles erkenningen  28 

TOTAAL: 6171 
 

 

 

 

* Bij de 5-jaarlijkse controles wordt telkens het volledige wapenbezit gecontroleerd. In totaal werden 2984 
wapenvergunningen gecontroleerd bij 599 personen. 
 

3.2 REISDOCUMENTEN 

Overzicht per soort model 9 Aantal 
model 9 registratie jager 695 
model 9 registratie sportschutter 682 
model 9 historische activiteiten 2 
model 9 bijzondere wachters 0 
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Afgeleverd overeenkomstig de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek 
 

Paspoorten 
Belgen 

Reisdocumenten 
Politieke  

Vluchtelingen 

Reisdocumenten 
Vreemdelingen 

Reisdocumenten 
Staatlozen 

Totaal 

197 610 55 18 880 

 
In het jaar 2014 werden volgens spoedprocedure 63 paspoorten en reisdocumenten uitgereikt en 
volgens de normale procedure 817. In totaal werden 167 paspoorten en reisdocumenten tegen 
verminderd tarief afgeleverd voor minderjarigen (- 18 jaar). 
Er werd in 2014 één visum op vreemde paspoorten afgeleverd. 
 
Tarieven paspoorten, visa en reisdocumenten 

 Reisdocument geldig voor 2 jaar  € 20  consulair recht 

 Paspoort geldig voor 5 jaar  € 30  consulair recht 

 Gewone procedure - reisdocument  € 21  Kosten (€ 41 vanaf 
15-06-2014) 

 Gewone procedure - paspoort   € 41 Kosten (€ 35 vanaf 
01-06-2014) 

 Spoedprocedure - reisdocument   € 190  Kosten (€ 210 vanaf 
15-06-2014) 

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

 

 
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. 
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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 2014 werden 2 nieuwe bijzondere wachters erkend door de gouverneur. 

Per 1 januari 2015 zijn er 83 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 2014 werden 6 dossiers 

behandeld. In 1 dossier werd een ongunstig advies verleend aan het FAGG omdat de geografische en 

demografische spreiding na de overbrenging minder goed werd. 

 

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 2014 werden 16 aanvragen behandeld. 

 
 

HOOFDSTUK 4 - POLITIONELE VEILIGHEID 
 

4.1 SELECTIE EN EVALUATIE VAN DE KORPSCHEFS EN VAN DE 
BESTUURLIJKE DIRECTEURS-COÖRDINATOR - HERNIEUWING 
VAN DE MANDAATHOUDERS 

 
Bij de selectie van een korpschef van een politiezone zetelt de gouverneur of een 

arrondissementscommissaris in de selectiecommissie. De gouverneur zetelde in de 

selectiecommissie voor de aanwerving van de korpschef van de lokale politie PZ Grensleie. Op de 

selectie, die plaatsvond op 14 november jongstleden in het stadhuis van Menen, werden 

verschillende kandidaten gehoord. Op 2 december 2014 vond de selectie voor de korpschef van PZ 

Vlas plaats, mevr. Anne Martens, arrondissementscommissaris, zetelde in plaats van de gouverneur 

in deze selectiecommissie. 
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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 2014. 
 

 
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. 

De begrotingsdossiers van alle 19 zones werden goedgekeurd. Van 17 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. In de loop van 2014 werd van de jaarrekeningen 2008 tot en 

met 2011 telkens 1 rekening  goedgekeurd (van diverse zones).  

De rekening 2012 werd goedgekeurd van twaalf zones. De rekening 2013 werd goedgekeurd van 

negen zones. Van vijf dossiers “rekening 2013” 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. 

 
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 2014 werden 5 formatiewijzigingen ingediend, door 5 zones. Vier 
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wijzigingen werden goedgekeurd. 1 wijziging werd slechts gedeeltelijk goedgekeurd. 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. 

 
Klachten 

In 2014 werden twee officiële klachten ingediend. Eén klacht werd doorgestuurd naar het comité P 

voor verder gevolg, de tweede klacht leidde tot een gedeeltelijke niet-goedkeuring van een 

personeelsformatie. 

4.3 AUTORALLY’S 
 

Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
 
In 2014 heeft de gouverneur op basis van artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 79 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 2014 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 13de editie van de rallysprint van Moorslede, 

 De 41ste editie van de TAC – Rally, 

 De ORC Canal rally, 

 De GEKO Ypres rally, 

 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 42ste editie van de rallysprint van de Monteberg, de 4de Rally van 

Staden en de 40ste 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 er in 2014 een aantal kleinere incidenten gemeld, 

tijdens de rally van de Omloop van Vlaanderen is er wel een dodelijk ongeval gebeurd met een 

private helikopter die de rally volgde, maar die niet bij de organisatie van de rally betrokken was.  

 
 

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, om de vier maanden plaats.  

Na de hervorming begin 2014 van zowel justitie als federale politie is de samenstelling van het 

provinciaal veiligheidsoverleg aangepast. Van deze gelegenheid werd eveneens werd gebruik 

gemaakt om het huishoudelijk reglement te herschrijven. Als vaste leden onderscheiden we: de 

gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de procureur-generaal bij het Hof van Beroep van 
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Gent in de alternerende rol van (co-)voorzitter, de kabinetschef van de gouverneur, de procureur des 

Konings van West-Vlaanderen, de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van 

West-Vlaanderen, een vertegenwoordiging van de korpschefs van West-Vlaanderen (momenteel zes 

leden) en tenslotte de verbindingsambtenaar als dossierbeheerder.  Eventueel kunnen deskundigen 

worden uitgenodigd voor materies die hen aanbelangen. 

In 2014 kwam het overleg op volgende data samen: 24 februari, 23 juni en 20 oktober. 

Onder meer volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

 Jaarlijkse evaluatie provinciale afsprakenregeling tussen De Lijn en de politiediensten 

 Strategische aansturing van het federaal interventiekorps CIK voor het zomerseizoen 2014 

 Politie-inzet bij voetbalwedstrijden 

 Voorstelling geïntegreerde aanpak van diverse criminele fenomenen binnen de provincie met 

het accent op mensensmokkel langs de E40 en grenscriminaliteit 

 Omvorming van de Provinciale Commissie CriminaliteitsPreventie PCCP tot een Provinciaal 

Platform Integrale Veiligheid PPIV 

 Evolutie van het provinciaal (ANPR-)cameraschild, Infotarget en Provinciale Interface voor 

Targetbeheer PIT 

 Problematiek van schietstanden voor politiediensten met betrekking tot Vlarem en Welzijn 

 

 

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 2014 kwam het CIC-overleg één maal samen op 24 februari. De directeur presenteerde zijn 

jaarverslag 2013 aan de vergadering. Er werd naderhand een debat gevoerd rond de voor- en 

nadelen van een gecentraliseerde CIC-dispatching versus een autonome lokale dispatching. De 

verschillende visies werden gebundeld als informatiebron. 
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4.6 INTEGRALE VEILIGHEID 
 

Provinciaal Platform Integrale Veiligheid 
 
Het KB van 06-08-1985 voorziet in de oprichting van een Hoge Raad en van Provinciale Commissies 

voor het voorkomen van misdadigheid. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

preventie- en politiediensten en staat onder het voorzitterschap van de provinciegouverneur. Zij 

heeft tot taak de criminaliteit en de behoeften aan preventie in de provincie te onderzoeken en 

initiatieven te nemen om preventieprojecten te ondersteunen of te initiëren. In 2014 werd een 

grondige evaluatie gemaakt van de werking van onze Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie 

(PCCP). Er werd beslist om de bestaande PCCP om te vormen tot het Provinciaal Platform Integrale 

Veiligheid (PPIV). 

Binnen het nieuwe PPIV worden extra partners betrokken zoals de academische wereld en de 

scholen die een opleiding integrale veiligheid voorzien en wordt de vertegenwoordiging van de 

gemeenten verruimd. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van het PPIV werd voorgesteld om in de periode 2015-2016 te werken 

aan een Provinciaal Integraal Actieplan Diefstal in Woningen, waarbij vanuit alle schakels van de 

veiligheidsketen concrete actiepunten zullen worden ontwikkeld. 

 
West-Vlaams ANPR cameranetwerk 
 
Sinds 1 januari 2014 is het West-Vlaamse ANPR cameranetwerk in gebruik. Dit netwerk koppelt de 

bestaande camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) van de lokale politiezones in één netwerk, 

waarbij de blacklists (de op te sporen nummerplaten) centraal worden opgeladen en beheerd. De 

Provinciale Interface voor Targetbeheer (PIT), het platform waarop dit alles gebeurt, wordt 

gefinancierd via het budget van de gouverneur.  

Voor de gebruikers werden specifieke applicaties voorzien om de databank in real time of in het 

kader van een gerechtelijk onderzoek te consulteren, om de blacklists te beheren en om statistieken 

op te maken. 

Uiteraard gebeurt dit alles met inachtneming van de strengste veiligheidsnormen. Het informatie 

beveiligingsplatform voor politionele webtoepassingen, CertiPOL.BE, biedt hiervoor de nodige 

garanties. 

Door de federale politie werd een spreidingsplan ontworpen waarin voorzien wordt in de plaatsing 

van 216 camera’s op cruciale locaties in onze provincie. Deze zullen in verschillende fases worden 

geïnstalleerd. 

Het is de bedoeling dat binnenkort alle bestaande camerasystemen op de PIT zijn aangesloten en dat 

nieuwe ANPR-camera’s (zowel vaste als mobiele) die voorzien worden in de politiezones 

systematisch aan het netwerk worden toegevoegd. 
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Momenteel wordt door de politiezone Het Houtsche en het CIC West-Vlaanderen (CIWES) de module 

InfoDISPATCH® getest die het mogelijk moet maken om bij een hit vanuit het CIWES de ploegen van 

de politiezone aan te sturen. 

Niet alleen onze lokale politiezones maken gebruik van het West-Vlaams ANPR cameranetwerk, ook 

politiezones buiten de provincie en diensten van de federale politie hebben toegang tot de PIT. 

Veiligheid zonder grenzen 
 
Het inzetten van ANPR-camera’s biedt een belangrijke meerwaarde in de strijd tegen de criminaliteit 

in het algemeen en de grenscriminaliteit in het bijzonder. Ook in de strijd tegen de radicalisering kan 

deze technologie nuttig worden ingezet. De kritieke succesfactor hierbij is ‘SAMENWERKEN’. 

Om alle betrokken actoren te informeren en te sensibiliseren werd, op initiatief van de 

provinciegouverneurs van Henegouwen en West-Vlaanderen, op 29 april 2014 het colloquium 

‘Veiligheid zonder grenzen’ georganiseerd. Hierop werden de bestuurlijke en gerechtelijke 

overheden, de politiediensten en de lokale politici van zowel de beide Belgische provincies als van de 

Franse departementen uitgenodigd. 

Doel van deze studiedag was het sensibiliseren van de betrokken overheden voor de strijd tegen de 

grenscriminaliteit, het opnemen van het gebruik van innovatieve technologieën in het regeerakkoord 

van de federale overheid, de contacten leggen om dit project met Europese middelen te helpen 

financieren en het opmaken van nationale raamcontracten voor de aankoop van camera’s, hard- en 

software. 

Een aantal doestellingen werd behaald. Het huidige regeerakkoord vermeldt uitdrukkelijk dat lokale 

initiatieven zullen worden gefaciliteerd. De regering zal bilaterale akkoorden afsluiten met onze 

buurlanden, zodat het gebruik van gemengde patrouilles in de grensstreken kan worden versterkt en 

verder kan gewerkt worden aan veilige grensregio’s. Bovendien zal de regering actief meewerken en 

aansturen op een doorgedreven Europese strijd tegen grensoverschrijdende 

criminaliteitsfenomenen. 

Daarnaast zal werk gemaakt worden van een flexibel wetgevend kader, dat technologische evoluties 

toelaat in het vaststellen en opsporen van criminaliteit. Onder meer zal de regelgeving op het 

gebruik en de plaatsing van bewakingscamera’s grondig worden herzien. 

 
 

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 
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nieuwe versie, de “Akkoorden van Doornik II”, ondertekend werd door de toenmalige 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, autonoom kan optreden. 

- 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 ANPR-

camera’s (Automatic Number Plate Recognition) 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 reeds in 2013 werd de “Stuurgroep cameraschild” opgericht. 

Tot hier een zestal nieuwe mogelijkheden waarin de tweede versie van de Akkoorden van Doornik 

voorziet.  Deze maatregelen zullen echter pas van kracht zijn nadat de Akkoorden door beide landen 

officieel geratificeerd zijn. België heeft de parlementaire ratificatie kunnen afronden eind april 2014. 

In Frankrijk is de ratificatieprocedure begin 2015 echter nog steeds lopende en het is onduidelijk 

binnen welk tijdsbestek deze procedure zal kunnen afgerond worden… De gouverneur van West-
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Vlaanderen heeft alvast de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken verzocht bij zijn Franse 

collega aan te dringen om dit zo spoedig mogelijk te realiseren. 

Ondertussen bereiden de verschillende betrokken politiediensten uit de provincies West-Vlaanderen 

en Henegouwen en uit het Département du Nord zich nog steeds in diverse operationele 

werkgroepen voor om effectief op terrein klaar te zijn zodra de ratificatieprocessen doorlopen zijn. 

 
Strategisch Comité 

 
De eerste Akkoorden van Doornik van 2001 hebben een strategisch comité in het leven geroepen dat 

de Frans-Belgische samenwerking moet superviseren en evalueren. Voor België zitten de gouverneur 

van West-Vlaanderen en de procureur-generaal van Mons dit comité voor, met langs Franse zijde de 

Préfet van de Zone de défense et de sécurité Nord en de procureur-generaal van Douai. Verder 

maken ook hoge vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Justitie en de verschillende 

federale/nationale en lokale politie- en douanediensten deel uit van dit overleg. 

Het strategisch comité, dat in principe één keer per jaar samenkomt, is op 17 november 2014 te 

Mons bijeen gekomen. De dossierbeheerders van de supra vermelde 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 in en de realisaties van het voorbije jaar als 

de toekomstig geplande initiatieven werden uitvoerig toegelicht. 

 
4.7.2 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.  

Zo heeft justitie onder meer alle grenscriminaliteitsgerelateerde  dossiers gecentraliseerd en 

gefederaliseerd en werd de cel BAOBAB opgericht die in 2014 nauw heeft samengewerkt met de 

Franse justitie- en politiediensten. Het werk van de onderzoekscel heeft reeds tot verschillende 

veroordelingen geleid waarbij een aantal kopstukken in 2014 zware gevangenisstraffen gekregen 

hebben, wat ongetwijfeld een afschrikeffect gehad heeft in het Franse misdaadmilieu. 

Daarnaast coördineert de bestuurlijk directeur-coördinator van West-Vlaanderen op aangeven van 

de provinciegouverneur, naast de reeds bestaande kleinschaliger en lokale controles,  verschillende 

gezamenlijke bovenlokale acties op het grondgebied van de “oude” gerechtelijke arrondissementen 

Veurne, Ieper, Kortrijk en Doornik. De reeds van in 2012 bestaande Villafrontcontroles zijn in een 

nieuw jasje gestoken en herdoopt in Frontieracties waarbij periodiek  in overleg met de Franse 

politiediensten simultane grensoverschrijdende en/of “miroir”acties opgezet worden. Voor de 

voorbereiding en oriëntering in tijd en ruimte van deze Frontieracties kan men zich ondertussen 

baseren op de gemeenschappelijke Franco-Belge criminaliteitsbeelden die ontwikkeld zijn binnen 

een operationele werkgroep van bovenvermeld strategisch comité. 
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Eind 2014 kunnen we stellen dat de inspanningen van allen hebben geleid tot een aanzienlijke daling 

van het aantal zware feiten in de grensstreek maar dat waakzaamheid geboden blijft omdat nieuwe 

dadergroepen zich kunnen aanbieden met eventueel nieuwe criminele modus operandi… 

 
4.7.3 Illegale transitmigratie 

 
Sedert meerdere jaren wordt vastgesteld dat de problematiek rond mensenhandel en –smokkel 

langs de E40 en zijn verbindingswegen zich in grote mate manifesteert binnen de provincie West-

Vlaanderen, niet in het minst ingevolge de aanwezigheid van een tweetal vluchtelingenkampen die 

gesitueerd zijn in het noorden van Frankrijk. Vanuit deze kampen brengen mensensmokkelaars 

tientallen illegale migranten, die het Verenigd Koninkrijk willen bereiken, over naar de nabijgelegen 

autosnelwegparkings in West-Vlaanderen waar ze de transitmigranten op vrachtwagens met 

bestemming de haven van Calais of Duinkerke pogen te smokkelen. 

Deze problematiek wordt binnen de provincie zowel op bestuurlijk als gerechtelijk vlak van zeer nabij 

opgevolgd waarbij bewust gekozen is voor een integrale en geïntegreerde aanpak met alle betrokken 

partijen.  

Zo organiseert de bestuurlijk directeur-coördinator van West-Vlaanderen, daarin aangespoord door 

de gouverneur, sedert 2014 zeer frequente punctuele “Parkingstormcontroles” in de omgeving van 

de autosnelwegparkings. Dit gebeurt meestal met inzet van onder meer de wegpolitie, de technische 

steundienst van de scheepvaartpolitie en met de hulp van het interventiekorps. Daarnaast blijven 

ook de reeds gekende grootschalige “Hastaparkacties” doorgaan met inzet van zowel discrete als 

zichtbare dispositieven, samengesteld uit (gespecialiseerde) leden van lokale en federale politie. 

Dankzij onder meer deze “gedeelde” inspanningen zijn in 2014 in West-Vlaanderen ongeveer 1600 

transitmigranten aangetroffen en heeft de onderzoeksrechter 31 mensensmokkelaars onder 

mandaat geplaatst. Bij deze grootschalige “Hastaparks” hebben de Belgische politiediensten, niet in 

het minst door enkele diplomatieke insteken van de gouverneur,  kunnen rekenen op actieve 

structurele ondersteuning van de Franse “Police de l’Air et des Frontières” PAF en sedert kort groeit 

in dit dossier ook de samenwerking met de Britse Border Force UKBF en de National Crime Unit NCA. 

Ook tussen de parketten is men langs beide zijden van de grens tot een goede 

samenwerkingsovereenkomst gekomen.  

Het “succes” van deze West-Vlaamse aanpak heeft echter een minder gunstig gevolg, namelijk een 

verschuivingseffect van de mensensmokkelactiviteiten naar de autosnelwegparkings in het 

binnenland. Op initiatief van de bestuurlijke zuil van de federale politie DAO is op 3 november 2014 

dan ook te Brugge de startvergadering doorgegaan van het nieuw provincie-overschrijdend 

overlegforum dat als taak heeft de bestuurlijk-gerechtelijke aanpak van de onregelmatige migratie 

langs de E40 van Groot-Bijgaarden tot Adinkerke op eenvormige manier te benaderen. Naast de 

politiediensten en parketmagistraten uit de drie betrokken arrondissementen maken ook de Dienst 

VreemdelingenZaken DVZ en het Havenbestuur van Zeebrugge deel uit van dit overleg. Op deze 

startvergadering is de aanzet gegeven voor de oprichting van een beperkte werkgroep 

“Transitmigratie E40” die op korte termijn de knelpunten voor de beoogde uniforme en 

gecoördineerde aanpak dient te identificeren en verbetervoorstellen dient te definiëren. 
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Eveneens in het kader van dit dossier is na overleg tussen de Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer, de gouverneur, de politie en de 

transportsector beslist de parking Westkerke Noord in de richting van Frankrijk tijdelijk af te sluiten. 

Het is een proefproject om de overlast en de illegale mensensmokkel op deze parking, zonder sociale 

controle door het ontbreken van een tankstation, beter te beheersen. Met deze sluiting kan de 

politie zich meer concentreren op de veiligheid van de naburige parkings Jabbeke en 

Mannekensvere. Dit proefproject, initieel voorzien voor zes maanden, is ondertussen voor een 

tweede periode verlengd tot 2 juni 2015. In tussentijd zullen de bevoegde Vlaamse diensten de 

mogelijkheden onderzoeken om de sociale controle te verhogen, zo mogelijk door actualisatie van 

het strategisch concessiebeleid. 

 
HOOFDSTUK 5 - VERKEERSVEILIGHEID 
 

5.1 VERKEERSVEILIGE WEEK 2014 
 
Op donderdag 27 februari 2014 werd in de provincies Oost- en West-Vlaanderen voor de 18de 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 volledige “Verkeersveilige Week” in plaats van een “Verkeersveilige Dag”. Deze 

week ging door van vrijdag 21 februari tot en met donderdag 27 februari 2014.  

Naast de normale ruchtbaarheid die aan de campagnedagen werd gegeven, werden de controles 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. 

Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie organiseerden gedurende die periode 

bijkomende verkeersacties. In totaal werden meer dan 500 extra politiemensen ingezet en op het 

grondgebied van West-Vlaanderen werden net geen 2600 mensuren aan controles besteed.  

Op basis van de ontvangen resultaten kan volgend beeld geschetst worden: 

 
Snelheidscontroles: 

 2013 2014 

Aantal gecontroleerde voertuigen 106.743 124.556 

Aantal overdreven snelheid 3.226 7784 

Percentage overdreven snelheid/aantal controles 3,0% 6,25 

Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van 
overdreven snelheid 

4 35 
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De sinds enkele jaren vastgestelde gunstige evolutie in het aandeel snelheidsovertreders kreeg in 

2014 een deuk. Het percentage bestuurders dat zich tijdens de verkeersveilige week niet aan de 

snelheidslimiet hield verdubbelde van 3 % naar 6.25 %. Het aantal gecontroleerde voertuigen 

gedurende de verkeersveilige week lag opnieuw hoger dan de vorige jaren. Het parket trok, t.a.v. de 

vorige editie, 8 maal meer rijbewijzen onmiddellijk in omwille van overdreven snelheid.  

Alcoholcontroles: 

Op 2.905 bestuurders die gedurende deze verkeersveilige week op rijden onder invloed 

gecontroleerd werden bleek 3.30 % te diep in het glas gekeken te hebben. De hoopgevende cijfers 

van verleden jaar verdwenen hiermee als sneeuw voor de zon. Indien echter het percentage 

positieven van de campagne getoetst wordt aan de resultaten van de verkeersveilige nachten in 

december 2013 met een gemiddelde van 5,5 % geïntoxiceerde bestuurders, zien we toch een daling 

van de cijfers. Naast de 21 beschonken bestuurders mochten nog 6 andere bestuurders met 

duidelijke tekenen van recent druggebruik hun rijbewijs onmiddellijk inleveren. 

Tijdens de controles met onderschepping ging ook de nodige aandacht naar andere prioriteiten 

binnen het verkeersveiligheidsbeleid. In totaal werden nog 1.163 andere verkeersinbreuken 

vastgesteld met als top drie: 

- niet dragen veiligheidsgordel: 303 overtredingen 

- gebruik van GSM tijdens het rijden: 255 overtredingen 

- voertuigpapieren niet in orde (keuring, verzekering, …):  153 overtredingen 

 

 2013 2014 

Aantal opgelegde ademtesten 1.809 2.905 

Aantal positieve ademtesten 23 96 

Percentage positieve ademtest/aantal ademtesten 1,3% 3,30% 

Aantal rijbewijzen ingetrokken omwille van positieve 
ademtest 

8 21 

 

Als blijk van waardering voor de inspanningen van de politiediensten bracht gouverneur Carl 

Decaluwé een terreinbezoek aan de controledispositieven in de politiezones Midow, Oostende en 

Damme-Knokke-Heist. 

 

5.2 VERKEERSVEILIGE NACHTEN 2014 

De verkeersveilige nachten, die de traditionele BOB-wintercampagne vooraf gaan, werden ook in 

2014 georganiseerd en in West-Vlaanderen verspreid over twee nachten. 
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Deze grootschalige verkeersactie waarbij, op het ganse grondgebied van de provincie, verscherpte 

controles gebeuren op gebruik alcohol en drugs en op snelheid startte op vrijdagavond 5 december 

2014 om 19 uur en eindigde om 7 uur zondagmorgen 7 december 2014. 

Alle 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan de actie. In totaal werden meer 

dan 250 politiemensen ingezet en werden er tijdens de ‘Verkeersveilige Nachten’ ongeveer 2.000 

mensuren aan terreincontroles besteed. Er was opnieuw een bijkomend inzet van 40 aspiranten van 

de West-Vlaamse 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 2014 

Aantal gecontroleerde personen 1521 2375 2707 3041 3396 

Aantal positieve ademtesten 79 130 119 167 164 

Percentage positieve 
ademtesten/aantal gecontroleerde 
bestuurders 

5,2 % 5,5% 4,4% 5,5% 4,8% 

Aantal rijbewijzen ingetrokken 
positieve ademtest 

16 24 31 45 24 

 
 
We sloten de West-Vlaamse editie 2014 van de verkeersveilige nachten af met een daling van 12% in 

positieve ademtesten, het tweede beste resultaat sinds 2010. Elf politiezones gebruikten één of 

meerdere samplingtoestellen. Daarnaast werkten enkele politiezones met nieuwe 

alcoholtesttoestellen. 

Er werden 24 rijbewijzen ingetrokken als gevolg van een te hoog alcoholpercentage. Dit is bijna een 

halvering t.o.v. de vorige editie. Dit wijst op een daling van het gemeten alcoholpercentage. 

 De cijfers tonen een voorzichtige positieve trend doch sensibilisatie en de doorgedreven campagnes 

blijven meer dan een noodzaak. 

Hierna volgt in tabelvorm een opsplitsing van de resultaten per politiedienst: 
 

Politiezone / dienst Aantal Ctl Pers Aantal positieven % positieven 

PZ Brugge 51 2 3,9 

PZ Blankenberge-Zuienkerke 85 7 8,2 

PZ Damme-Knokke/Heist 148 5 3,4 

PZ Het Houtsche 205 12 5,9 
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PZ Regio Tielt 161 10 6,2 

PZ Oostende 91 3 3,3 

PZ Bredene-De Haan 184 5 2,7 

PZ Middelkerke 213 3 1,4 

PZ Kouter 51 2 3,9 

PZ Riho 275 21 7,6 

PZ Midow 398 13 3,3 

PZ Grensleie 215 14 6,5 

PZ Vlas 120 8 6,7 

PZ Mira 147 9 6,1 

PZ Gavers 362 11 3,0 

PZ Spoorkin in samenwerking met PZ Polder 124 4 3,2 

PZ Westkust 34 4 11,8 

PZ Arro Ieper 116 20 17,2 

WPR WVl 416 11 2,6 

Provinciale cijfers 3396 164 4,8 

 
 
Snelheidscontroles: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal gecontroleerde voertuigen 1056 5119 3371 4011 3783 

Aantal overdreven snelheid 182 349 566 774 337 

Percentage overdreven 
snelheid/aantal controles 

17,2% 6,8% 17% 19,30% 8,9% 

Aantal rijbewijzen ingetrokken 
omwille van overdreven snelheid 

3 3 5 5 2 

 
Zes politiezones stelden parallel aan hun alcoholcontroles ook een snelheidsdispositief op. Het aantal 

gecontroleerde voertuigen daalde licht. Het aandeel snelheidsovertredingen haalde met 8,90% een 

sterk verbeterd resultaat t.o.v. de twee vorige jaren en het tweede beste sedert 2010. Het aantal 

vastgestelde inbreuken daalde maar liefst met meer dan 50%. 

Twee snelheidsduivels dienden onmiddellijk het rijbewijs af te geven. 
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Drugscontroles: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal afgenomen speekseltesten 33 8 20 24 23 

Aantal positieve speekseltesten 4 2 5 9 8 

Percentage positieve/afgenomen 
speekseltesten 

12% 25% 25% 38% 35% 

Aantal rijbewijzen ingetrokken 
omwille van positieve speekseltest 

4 2 5 7 5 

 
Op basis van onder meer uiterlijke tekenen is de politie in drieëntwintig gevallen overgegaan tot het 

afnemen van een speekseltest. Bij acht bestuurders tekende de test positief en werd overgegaan tot 

het afnemen van een bloedstaal. In vijf gevallen werd overgegaan tot onmiddellijke intrekking van 

het rijbewijs.  

De gouverneur ondersteunde de verkeersveilige nachten persoonlijk door de briefing en enkele 

controles van de lokale en federale politie bij te wonen in Alveringem, De Haan, Wingene, Harelbeke, 

Oostende, Middelkerke, Izegem, Wevelgem, en Brugge. 

 

5.3 BOB-EINDEJAARSCAMPAGNE 2014 
 
De BOB- eindejaarscampagne 2013-2014 liep van vrijdag 29 november 2013 tot en met maandag 27 

januari 2014. 

In West-Vlaanderen werden gedurende die periode 33.224 bestuurders onderworpen aan een 

ademtest. De politiediensten presteerden samen in de campagneperiode 11500 uren aan controles 

op het terrein. 

Tijdens deze controles bliezen 1286 positief. 371 bestuurders legden een positieve ademtest af van 

meer dan 0,5 promille doch minder dan 0,8 promille en bij 915 bestuurders werd een alcoholcijfer 

van meer dan 0,8 promille vastgesteld. Van 357 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk 

ingetrokken. 

Globaal genomen, als de cijfers van de controles tijdens de ongevallen erbij worden gerekend, 

hadden 3.87% van de bestuurders teveel alcohol gedronken. 

Tijdens de gerichte controles waren dit 3,14% van de bestuurders. 

Deze cijfers liggen lager dan deze vastgesteld tijdens de verkeersveilige nachten van 6 en 7 december 

2013 als start van de BOB campagne 2013-2014. Toen lag het positief aantal bestuurders net boven 

de 5%. 

Hoopgevend is de vaststelling dat de bestuurders, na deze twee intensieve controledagen, de 

boodschap dat drinken en rijden niet samengaan, niet in de wind hebben geslagen. 

Met deze cijfers komt West-Vlaanderen net boven het nationaal gemiddelde van 3,2%. 
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5.4 BOB-ZOMERCAMPAGNE 2014 
 
Van vrijdag 2 juni 2014 tot en met maandag 01 september 2014 organiseerde het Belgisch Instituut 

voor Verkeersveiligheid (BIVV) voor de vierde maal een BOB-zomercampagne. 

Binnen onze provincie presteerden de verschillende West-Vlaamse federale – en lokale 

politiediensten 8.466 manuren t.g.v. de BOB-zomercampagne aan gerichte controleacties. In het 

totaal legden 21.269 bestuurders een ademtest af. 

Bij deze controles bliezen 5.45% van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest. Ten 

opzichte van de BOB-zomercampagne van verleden jaar betekent dit voor onze provincie slechts 6% 

minder positieven. Van 338 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken waar dit 

verleden jaar net 100 meer was. Een klein lichtpuntje en een daling van 23%. 

De cijfers bewijzen dat er een blijvende noodzaak is aan sensibilisatie en controles. De boodschap 

aan de bestuurders in het verkeer is duidelijk “rijden en alcohol gaan niet samen” ! 

 

5.5 VEILIG FIETSEN 
 
Doelgroep fietsers: Campagne “Veilig fietsen begint met een Veilige Fiets” 

De campagne “Veilig fietsen!” loopt sedert 2003 en kende in 2014 haar elfde editie. 

Dit provinciaal gecoördineerd doelgroepproject wil inzake veilig fietsverkeer een groter draagvlak 

creëren bij de scholen, leerlingen en ouders. Hierbij wordt de samenwerking tussen West-Vlaamse 

preventiediensten en politiediensten vergroot. 

Na de eerdere campagnes “Veilig fietsen – ‘t licht aan jou!” en “Veilig fietsen – Hou je hoofd erbij!” 

en  “Veilig fietsen – Hang het beest niet uit in het verkeer!” werd  gewerkt met de slogan “Veilig 

fietsen begint met een veilige fiets !” . 

De doelgroep bleef de 12 tot 18-jarige die aangemoedigd werden om op een veilige, hoffelijke en 

proactieve manier met een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets aan het verkeer deel 

te nemen. 

Alle politiezones en/of gemeentelijke preventiediensten namen  deel aan deze campagne, 

afhankelijk van de lokale mogelijkheden en behoeften. Klassiek was er een preventieve fase (01 

oktober 2013 – 15 november 2014) met fietscontroles op school gevolgd door een repressief luik 

met controles op de openbare weg (16 november 2013 – 1 maart 2014). 

Er werden preventief meer dan 20.200 fietsen gecontroleerd. Zo’n 8% van de fietsen was niet 

volledig in orde. Tijdens de handhavende periode nadien controleerde de politie ruim 15.500 

fietsers. Daarbij was 22% niet in orde met de verlichting. 
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De dienst mobiliteit en weginfrastructuur van de provincie organiseert en financiert de 

sensibiliseringscampagne en de Federale dienst politionele veiligheid van de gouverneur staat in voor 

de coördinatie van de preventieve fietscontroles en het aspect handhaving. 

 

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 de West-Vlaamse wegen te bezorgen. De campagne richt zich niet alleen tot 

de fietstoerist zelf, maar ook naar de andere weggebruikers die geconfronteerd worden met 

wielertoeristen. 

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 campagne is een samenwerking met en wordt gesteund door de provincie West-Vlaanderen, 

Westtoer, de Wielerbond Vlaanderen en de Vlaamse Wielrijdersbond. In 2014 werd de 

samenwerking uitgebreid met de stad Kortrijk, de politiezone Vlas en het organisatiecomité Heule 

Rondt. Ook kon de campagne rekenen op de steun van de politiezone Riho. Tal van West-Vlaamse 

politiezones werken tijdens de tussenmaanden actief mee om de campagne te promoten tijdens hun 

preventieve activiteiten. Uiteraard wordt er ook een specifiek toezicht gehouden door de 

politiediensten op de naleving van de verkeersregels. Dit repressief gedeelte van de campagne moet 

ervoor zorgen dat zij die hardleers zijn worden gewezen op de veiligheidsrisico’s die hun gedrag met 

zicht meebrengt niet alleen voor zichzelf maar vooral voor de andere weggebruikers. 

Fietstoerisme in harmonie kenmerkt zich als verkeerscampagne door volgende vier pijlers: 

- de kennis en het respecteren van de verkeersregels uit de wegcode verhogen; 

- een reglementair uitgeruste en goed onderhouden fiets bewerkstelligen; 

- het opbouwen van een correcte en hoffelijke houding van en tussen alle weggebruikers; 

- en ten slotte het stimuleren van veilige, goed aangelegde en goed onderhouden fietspaden. 

Op de website http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme staan vijf themareportages die enkele 

heikele veiligheidsaspecten behandelen rond fietsen en verkeer zoals o.a. veel voorkomende 

gevaarsituaties, het rijden in groep, de voorrangsregels, de zichtbaarheid, enz. … . Deze korte 

filmpjes zijn nog steeds actueel en kunnen gratis gedownload worden op.  

Er is tevens andere informatie beschikbaar om binnen de wielerclub of organisatie er een aangenaam 

informatiemoment van te maken.  

  

http://www.west-vlaanderen.be/fietstoerisme
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Fietstoerisme in Harmonie 2014 

De verkeersveiligheidscampagne “fietstoerisme in harmonie” werd in 2014 voor de vierde keer 

georganiseerd. De campagne startte op vrijdag 17 januari 2014 en liep tot en met vrijdag 5 

september 2014. 

Het startschot van de campagne fietstoerisme in harmonie 2014 werd voor de eerste maal gegeven 

op de fietsbeurs Velofollies te Kortrijk en dit op 17 januari 2014. De deelname werd een groot succes 

voor de naamsbekendheid van de campagne. Duizenden beursbezoekers brachten een bezoek aan 

de stand van de campagne en 1.600 deelnemers waagden zich aan de beurs-verkeersquiz. 

Op woensdag 26 februari 2014 ontving de gouverneur 51 winnaars op de residentie die hun prijs 

kwamen in ontvangst nemen. 

Doorheen het jaar zette de gouverneur zich actief in om de campagne te promoten in de provincie. 

Zo nam de gouverneur in de maand februari deel aan een verbroederingsrit van Zuid-West-Vlaamse 

wielertoeristen in Heule. In de maand september reed de gouverneur t.g.v. de organisatie Trioclassic 

op het parcours van het Belgisch kampioenschap ‘triotijdrijden’ te Hooglede. 

Bijkomend liep er ook de jaarlijkse provinciale fietsverkeersquiz tot begin september. Duizend West-

Vlaamse gezinnen waagden hun kans. Slechts 25 gezinnen konden alle vragen correct beantwoorden. 

Op 8 oktober 2014 kregen alle winnaars van de provinciale verkeersquiz uit handen van de 

gouverneur hun prijs tijdens een slotreceptie in Roeselare-Rumbeke. 

 

5.7 PARKEERVOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN 
HANDICAP 

 
Binnen West-Vlaanderen circuleren meer dan 55.000 parkeerkaarten voor mensen met een 

handicap. Daarmee blijft onze provincie koploper in België! 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.  
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Ook in 2014 diende het draaiboek bijgestuurd te worden omdat verschillende omzendbrieven 

wijzigingen ondergingen.  

Gouverneur Carl Decaluwé bood het geactualiseerd draaiboek in mei 2014 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. 

 

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 2014 werden in de verschillende brandweerkorpsen werd de benoeming of bevordering van 11 

personen  tot officier bij de brandweer door de gouverneur goedgekeurd. Tegen drie van deze 

bevorderingen werd klacht ingediend. Geen enkele klacht leidde tot niet goedkeuring van een 

dossier. In   1 dossier heeft  de klachtindiener beroep aangetekend tegen de goedkeuring van de 

benoeming door de gouverneur bij de Raad van State.  

Verder werd in 29 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).  

Een groot deel van de ingediende wijzigingen werden vooraf doorgenomen met de dienst waardoor 

alle wijzigingen konden worden goedgekeurd, weliswaar in een aantal gevallen met opmerkingen of 

ambtshalve schrappingen/aanpassingen.  

Aangezien de organieke reglementen meestal werden gewijzigd met het oog op de nakende 

brandweerhervorming en de vorming van de hulpverleningszone, werd telkens het advies van de 

zonecoördinator opgevraagd, zodat elke wijziging kaderde in de visie van de prezone.  

Het toezicht dat werd ingesteld door artikel 13 §4 van de wet van 31 december 1963 betreffende de 

civiele bescherming, hield op 31 december 2014 op te bestaan.  

 
Brandweerhervorming 
 
2014 stond volledig in het teken van de finalisering van de brandweerhervorming. Op 1 januari 2015 

werden de prezones immers “hulpverleningszones”.  

De diensten van de gouverneurs waren belast met de coördinatie en ondersteuning van de prezones 

en poogden de overgang naar de hulpverleningszone op 1 januari 2015 vlot te laten verlopen. 
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Daartoe werd veelvuldig overleg georganiseerd tussen de coördinatoren en burgemeesters van de 

zones en de gouverneur.  

De gouverneur had tevens een belangrijke coördinerende, maar ook toezichthoudende taak inzake 

de financiering van de toekomstige hulpverleningszones. Alle prezones kwamen uiteindelijk intern  

tot een consensus over de verdeelsleutel die zou gelden voor de diverse gemeenten van de zones. 

Alle dotatiebesluiten van de gemeentebesturen konden dan ook worden goedgekeurd.  

De gouverneur zetelde ook in de selectiecommissie voor de selectie van de eerste 

zonecommandanten van de hulpverleningszones Fluvia (18 juli 2014), Midwest (11 december 2014), 

Brugge-Oostende (23 oktober 2014) en Westhoek (15 december 2014), die op 1 januari 2015 van 

start gaan. Eén selectieprocedure werd echter gedeeltelijk geschorst in het kader van een ingediende 

klacht op basis van een procedurefout.   

Het beperkte administratief toezicht dat door de wet van 3 augustus 2012 werd ingesteld op de 

besluiten van de prezoneraden, werd verder opgevolgd.  

Van elke zone werden de lijsten van de prezoneraden ingestuurd. Voor zone 1 gaat het om 9 

zittingen, zone 2 liet de prezoneraad 10 keer samenkomen, in zone 3 kwamen er 13 zittingen van de 

prezoneraad en in zone 4 vergaderde de raad zes keer.  

 

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 2014 geactualiseerd:  
 

 Mini-plan West-Vlaanderen 

 Afsprakenregeling drenkelingen 

 BNIP Denys 

 BNIP Umicor 
 

Indien deze actualisatie een grote verandering van het plan betekende, dan wordt hierop verder 

ingegaan bij de bespreking van de actuele dossiers. 
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6.2.2 Oefeningen 
 

TTX-oefening Noordzee  
Voor het eerst werd dit jaar een TTX-oefening Noordzee georganiseerd in het MRCC- gebouw te 

Oostende. Het scenario bestond uit een brand op een cruiseschip met meer dan 3000 passagiers en 

meer dan 1000 bemanningsleden. Een ontploffing in de machinekamer had ervoor gezorgd dat het 

schip onbestuurbaar was geworden en had een groot gat geslagen in de romp. Alle opvarenden 

moesten geëvacueerd worden. Door de ontploffing was de helft van de reddingsboten op het schip 

onbruikbaar geworden. Bij deze oefening werd voor het eerst de nieuwe organisatie met dubbele 

coördinatie in een CP-OPS en een CC getest met de kustwachtpartners. Het oude rampenplan 

Noordzee werd immers herschreven overeenkomstig de bepalingen van het KB op de nood- en 

interventieplanning. 

 
Tafel- en reddingsoefeningen drenkelingen 
Traditiegetrouw worden jaarlijks drie communicatie- en reddingsoefeningen 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. Twee van 

deze oefeningen vinden plaats tijdens openingsuren van de badendiensten, één ervan buiten de 

openingsuren. 

Voorafgaand aan deze oefeningen werden in het voorjaar tafeloefeningen georganiseerd met 

dezelfde gemeenten als diegenen die uiteindelijk in het toeristisch seizoen oefenen. 

In 2014 werden de oefeningen gepland in Bredene (10 juli), Blankenberge (11 augustus) en 

Nieuwpoort (9 september). De reddingsoefening in Bredene kon door de slechte 

weersomstandigheden niet doorgaan. 

 
TTX-oefening Sevesobedrijf Umicore 
Volgens de Seveso-richtlijnen is de gouverneur verplicht om driejaarlijks te oefenen met de hoge 

drempel Sevesobedrijven op het grondgebied van West-Vlaanderen. Om aan deze verplichting te 

voldoen, organiseerde hij op 5 mei 2014 een TTX oefening in samenwerking met de verschillende 

disciplines en het Seveso-bedrijf Umicore, gelegen in de kleine Pathoekeweg 82 in Brugge. Het bedrijf 

produceert basisproducten voor de industrie zoals harsen, metaalzepen, dispersies…. Het doel van 

de oefening was het testen van de communicatie tussen het CP-OPS en het CC-PROV.  

Het scenario van deze oefening vertrok van de volgende uitgangspunten: 

 Een vrachtwagen met Xyleen is in brand geschoten op de parking van het bedrijf Umicore.  

 De bedrijfsbrandweer krijgt de brand niet onder controle 

 Het bedrijf is gestart met de evacuatie van het personeel 

 De wind komt uit het Noord-Oosten , windkracht 2 beaufort 

 De vrachtwagenchauffeur is zwaar verbrand 
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 De brandende vrachtwagen blokkeert een andere vrachtwagen die geladen is met 
gasflessen. 

 
Alarmeringsoefening Sevesobedrijf Deny Menen 
Op 16 oktober 2014 vond een alarmeringsoefening plaats met het hoge drempel Sevesobedrijf 

Douaneagentschap DENY bvba. Het doel van deze oefening was het uittesten van de alarmering van 

de hulpdiensten en de verwittiging van de leden van het CC-PROV door het HCS 100/112. Na deze 

alarmering werd in de evaluatievergadering nagegaan hoe het zat met de bereikbaarheid van de 

diensten en betrokkenen, welke reactiepatronen er vooropgesteld werden door de gecontacteerde 

instanties… 

 
TTX-oefening Sevesobedrijf Unitank Roeselare 
Roeselare was op 25 november de plaats waar onder de codenaam ‘Red Adair’ een tafeloefening 

werd gehouden met het Sevesobedrijf Unitank. Unitank G&V Tankstorage Belgium nv staat in voor 

de opslag en de verdeling van vloeibare brandstoffen. Hoofddoelstelling van de oefening was het 

uittesten van het provinciaal BNIP Unitank-G&V met specifieke aandacht voor de communicatie 

tusssen CP-OPS en CC-PROV. Het scenario voorzag een aanvaring op het kanaal Roeselare-Ooigem 

tussen een binnentanker en een bulkschip. De CP-OPS startte een half uur vóór het samenkomen van 

het CC-PROV om zo de realiteit beter te benaderen. Aan de oefening ging de opleiding over de 

werking van de CP-OPS en het CC vooraf. 

 
Kennismakingsoefening Sevesobedrijf GFS Oostende 
Het Sevesobedrijf GFS ligt in het havengebied van Oostende op de industriesite ‘Plassendale 1’, langs 

het kanaal Gent-Oostende. Het bedrijf doet geen productie enkel opslag in bulk van 100.000 m3 

diesel. Het is een hoogdrempelig Sevesobedrijf dat werd geopend in juni 2013. De gouverneur dient 

hiervoor in samenwerking met het bedrijf en een afvaardiging per discipline en van de stad 

Oostende, een BNIP op te maken. Als voorbereiding op de opmaak van dit BNIP werd het bedrijf 

door de dienst noodplanning bezocht op 4 december. Tijdens de kennismakingsoefening stelde het 

bedrijf zijn werking voor, kwamen de basisprincipes van de noodplanning aan bod en werd de dienst 

noodplanning van de gouverneur voorgesteld. Als afsluiter volgde een rondleiding op het 

bedrijfsterrein. 

 

6.2.3 Actuele dossiers 
 

Uitwerken 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 die 

beschreven is in de standaardoperatieprocedure ontzetting uit treinen - een oproepmatrix te 

ontwikkelen. Een werkgroep met vertegenwoordiging van de verschillende disciplines in West-

Vlaanderen en het Kenniscentrum is in 2014 meerdere malen samengekomen om dit project te 

finaliseren. 
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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 24/24 uur paraat is. De dienst 

noodplanning van de gouverneur is als waarnemer in dit project gestapt. In 2014 werd de oefening 

en de slotconferentie bijgewoond. Vermits het Belgische MIRG-team operationeel is, werd gestart 

met een eerste vergadering om afspraken te maken inzake inzet van dit team bij een incident op de 

Noordzee. 

 
ANIP Noordzee 
Het ANIP Noordzee werd gefinaliseerd in 2014 en goedgekeurd in het beleidsorgaan kustwacht op 5 

december 2014. 

Het oude rampenplan Noordzee werd omgezet overeenkomstig de principes vervat in het KB op de 

nood-en interventieplanning. Om hieraan te voldoen moesten de kustwachtpartners eveneens 

ondergebracht worden in disciplines, wat niet altijd even eenvoudig is met de hulpverlening op zee. 

Zo werd een discipline “hulpverlening op zee gecreëerd” in plaats van de discipline 1 op land. Deze 

discipline groepeert heel wat kustwachtpartners zoals Scheepvaartbegeleiding, Vloot, Defensie, FOD 

Leefmilieu, BMM, Civiele Bescherming, FOD Mobiliteit en Vervoer. Specifiek aan incidenten op de 

Noordzee is ook dat de CP-OPS niet in de onmiddellijke omgeving van het incident kan plaats nemen. 

Het CP-OPS wordt georganiseerd in de gebouwen van het MRCC te Oostende. Er wordt gewerkt met 

een on-scene-commander, die de ogen van de Dir-CP-OPS is op zee. 

 
BNIP afschakelplan 
Naar aanleiding van het stilliggen van Doel 4, Tihange 2 en doel 3 werd het dossier 

electriciteitsschaarste en het afschakelplan in de zomer van 2014 opnieuw prioritair. Het bestaande 

afschakelplan werd door de netbeheerders eind september 2014 in kaart gebracht tot op het niveau 

van de straten in de gemeenten.  

Op basis hiervan werd een risico-analyse gemaakt om de provinciaal te beheren risico’s in kaart te 

brengen. Vermits nog niet alle beslissingen federaal werden genomen voor eind december 2014 kon 

het BNIP nog niet afgewerkt worden.  

 
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 2013 

was het krediet in de fondsen beperkt wegens besparingen. Vanuit de filosofie van het IGS-project 

werd ervoor gekozen om het geld te gebruiken om een draadloos 

omgevingsdetectiebewakingssysteem ( RDK-systeem) aan te kopen. Na de aanbesteding werd het 

AreaRae Wirless systeem aangekocht. Dit meetsysteem biedt een grote meerwaarde voor de 

verschillende hulpverleningszones bij een incident gevaarlijke stoffen. 
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6.2.4 Opleiding 
 

Opleiding crisiscommunicatie voor de gemeentelijke communicatieambtenaren 
Op woensdag 21 mei 2014 organiseerde de gouverneur in samenwerking met de dienst pers en  

communicatie van de provincie West-Vlaanderen en de vzw Kortom een studiedag rond 

crisiscommunicatie.  

De wetgeving op de noodplanning van 2006 legt aan alle gemeenten (en aan de gouverneur) de  

verplichting op om een crisiscommunicatieplan op te maken. Op de studiedag kwam aan bod hoe je 

daarbij te werk kan gaan, welke good practices er al bestaan en hoe er intergemeentelijk 

samengewerkt kan worden in crisiscommunicatie.  

 
Opleiding Organisatie Snelle Redding 
Sinds 2012 is de dienst noodplanning van de gouverneur ingestapt op het digitaal veiligheidsplatform 

OSR (Organisatie Snelle Redding). Dit platform biedt tal van mogelijkheden zoals het invoeren van 

gegevens die cruciaal zijn voor de noodplanning, het opzoeken van die gegevens, het bijhouden van 

een logboek tijdens noodsituaties in de commandopost operaties én in de crisiscel, het aanmaken 

van een kaart… 

Het veiligheidsplatform kan maar optimaal werken als ook gemeenten en disciplines in de 

noodplanning hierop aansluiten. Het is immers de bedoeling dat contactgegevens aan de bron 

worden ingegeven: meteen een garantie voor de meest correcte en actuele informatie! Verder is het 

de opzet van OSR dat alle disciplines tijdens een noodsituatie hun inputs doen in het logboek. 

Tijdens de OSR-opleidingen op 13 en 14 oktober 2014 werden de mogelijkheden van het OSR-

platform toegelicht door de firma CIPAL die het systeem ontwikkelde. De opleiding stond in de eerste 

plaats open voor instanties die reeds een abonnement op OSR hebben, maar werd uitgebreid naar 

instanties die overwogen om in het systeem in te stappen. Naast CIPAL was de WOBRA vzw een 

partner in de organisatie van deze opleiding. 

 
Opleiding Astrid fleetmapping in kader van noodplanning 
Communicatie is een belangrijke peiler in de hulpverlening. Van actoren op het werkveld wordt 

verwacht dat ze vlot kunnen werken met ASTRID-apparatuur.  

Wanneer er zich echter een noodsituatie voordoet, worden we geconfronteerd met een extra 

dimensie, nl. de verschillende gespreksgroepen waarop gewerkt moet worden. 

Dit is beter gekend onder ‘fleetmapping’  

Omdat de fleetmapping in West-Vlaanderen eind 2013 werd aangepast, voorzag de WOBRA op vraag 

van en in samenwerking met de gouverneur van West-Vlaanderen een opleiding hierrond. 

 Via een train-the-trainer principe werden actoren van de verschillende disciplines (brandweer, 

medisch, politioneel, logistiek,…) opgeleid om zo hun kennis verder te verspreiden binnen hun eigen 

dienst. 

De opleiding was zowel theoretisch als praktisch en werd mono– en multidisciplinair benaderd. 

 
Opleiding werking en organisatie van de CP-OPS en het CC 
Bij aanzienlijke noodsituaties ontwikkelt zich steeds een operationele coördinatie, vaak ook een 

beleidsmatige coördinatie. 
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De operationele coördinatie gebeurt in de onmiddellijke (veilige) omgeving van de ramp.  De 

verantwoordelijken van de verschillende betrokken disciplines verzamelen op het terrein en 

vaardigen elk een directeur af (DIR) naar de commandopost operaties (CP-OPS). Hier worden de 

multidisciplinaire operationele beslissingen genomen. De leiding van deze coördinatie ligt in handen 

van de directeur commandopost-operaties of DIR CP-OPS.  

De beleidsmatige coördinatie ligt in handen van de beleidsverantwoordelijken. In de noodplanning 

zijn dit de burgemeester op gemeentelijk niveau en de gouverneur op provinciaal niveau. Hij/zij 

beslist er over of er al dan niet een coördinatiecomité wordt samengeroepen. Deze beslissing valt in 

samenspraak met de DIR CP-OPS én met de betrokken burgemeester als het om een provinciale fase 

gaat. 

In de opleiding kwam aan bod hoe in ideale omstandigheden de CP-OPS en het CC worden ontplooid. 

Verder volgden er praktische tips voor de voorzitters van de beide coördinatie-structuren én werd er 

stilgestaan bij de communicatiemiddelen die gebruikt worden tussen deze beide structuren.  

 
Terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren 
De voormiddag van de jaarlijkse terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren 

startten we met actuele info vanuit de federale noodplanningsdienst. Daarna volgde het 

hulpcentrum 112 (HCS112) met een verduidelijking over de communicatie die zij wil binnenkrijgen 

van de gemeentelijke noodplanningsdiensten. Vervolgens gaf het Rode Kruis uitleg over de nieuwe 

middelen waarop gemeenten beroep kunnen doen in noodsituaties. De Lijn bracht een presentatie 

over de manier waarop zij kan ingeschakeld worden tijdens een gemeentelijke fase. De VMM sloot 

de plenaire voormiddag af en lichtte kort de waterinfo-site toe, een handige tool bij (dreigende) 

overstromingen. 

In de namiddag voorzagen we een aantal workshops naar keuze: 

1. Afsluiten van provinciale domeinen bij extreem weer: procedures en afspraken met de 
gemeenten. 

2. Mestopslag: een risico in uw gemeente: hoe gaat u er mee om? 

3. www.waterinfo.be: hoe maakt u een pagina aan op maat van uw gemeente ? 

4. Oefenen is de boodschap: hoe kan u met weinig middelen toch oefenen? Even uitproberen… 

5. Inzet van drones: wat mag/mag niet wettelijk en wat kan u doen als gemeente? 
 
Deze opleiding liep in samenwerking met de WOBRA vzw. 

 
Opleiding interne en externe noodplanning in scholen 
De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen, het Comité 

West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid, de Federale Dienst Openbare Hulpverlening en 

het Departement Onderwijs en Vorming, organiseerden op woensdag 3 december 2014, een 

studienamiddag met als titel 'Een voorbereide school is er twee waard!' Hoe maak je werk van 

interne en externe noodplanning in je school. 
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6.2.5 Incidenten in 2014 
 

Er waren geen incidenten in 2014 waarbij de coördinatie op provinciaal niveau verliep. 

 
 

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. 

 

7.1 ONDERSCHEIDINGEN VOOR DADEN VAN MOED, 
ZELFOPOFFERING & MENSLIEVENDHEID 

 

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 2014 werden in West-Vlaanderen geen 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. 

 
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 
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en op basis van de tabellen vervat in de omzendbrief van 08/07/1999 opgesteld door de minister van 

Binnenlandse Zaken. 

In het jaar 2014 werden in West-Vlaanderen 43 eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden 

uitgereikt. 

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. 

In het jaar 2014 werden in West-Vlaanderen 38 burgerlijke eretekens uitgereikt. 
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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 
afgerond 

In 2014 werd de aankoopprocedure van de kazernesite afgerond. Samen met de eerdere minnelijke 

onteigening van de uitbreidingsgronden beschikt het POV hierdoor over bijna 10 ha 

opleidingsoppervlakte. Deze gronden worden via een erfpachtovereenkomst ter beschikking aan het 

WFIV en worden binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaal stedelijk gebied 

Brugge” (deelgebied ‘Militair domein Zedelgem’) weerhouden als gebied bestemd voor 

gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Naast de 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. 

Deel  3 

Bijzondere opdrachten en 
bevoegdheden 

3 

 

 

http://www.campuspov.be/wfiv/
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1.1.2 De renovatie en uitbreiding van het opleidingscentrum in volle 
stroomversnelling na definitieve goedkeuring van de structurele provinciale 
cofinanciering 

In 2014 heeft de Provincie West-Vlaanderen haar definitieve goedkeuring gegeven voor de 

volwaardige cofinanciering van het masterplan POV, met als doelstelling de versnelde en volwaardige 

renovatie en uitbouw van het opleidingscentrum.  

Dit masterplan voorziet in de uitbouw van de praktijkinfrastructuur en een centraal 

opleidingscomplex waar cursisten, opleiders en personeel het vereiste hedendaags 

opleidingscomfort zullen aangeboden krijgen. In 2014 werden diverse procedures 

(stedenbouwkundige vergunning, aanbestedingen, ..) opgestart. De werken aan dit centraal 

opleidingsgebouw zullen starten voor de zomer 2015. Ondertussen werd blok G aangepast en verder 

gerenoveerd om tijdens deze werken de diverse theoretische lessen te kunnen onderbrengen. 

 

1.1.3 Realisatie van praktijkinfrastructuur volop aan de gang 

Binnen dit masterplan werd in 2014 ook verder prioriteit gegeven om het project “vuurhal-

containerplaat” van de brandweerschool te realiseren in de aanpalende uitbreidingszone. Diverse 

loten werden in 2014 opgestart en uitgevoerd (grondwerken, ruwbouwwerken, renovatie facilitair 

gebouw, …). Bedoeling is dat dit project gerealiseerd is tegen de zomer 2015. 

 

Ook het project van de Politieschool (simulatiehuis) werd in 2014 onder handen genomen, via 

uitwerking ontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning, aanbestedingsprocedure, … Begin 

2015 zullen deze werken starten. Een volledige bouwblok zal worden gerenoveerd en ingericht 

waarin zowel politiediensten, andere veiligheidsdisciplines, als externen praktijkgericht en 

waarheidsgetrouw zullen kunnen oefenen op diverse scenario’s. 

 

De actuele stand van zaken van het masterplan POV kan worden gevolgd op 

http://campuspov.wordpress.com/ . 

 

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 reeds onder meer de IT-, 

boekhoudkundige, preventie- en logistieke diensten gecentraliseerd. In 2014 werden de 

administratieve diensten van de politieschool ondergebracht onder het WFIV in het kader van de 

herstructurering van de WPS. Hierdoor kunnen de opleidingscentra WPS en WOBRA zich volwaardig 

focussen op hun opleidingstaak. 

http://campuspov.wordpress.com/
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1.1.5 Het POV als uitvalsbasis en proeftuin voor het Innovation Center for Security 
(INNOS) 

Het innovatiecentrum INNOS werd medio 2014 opgericht met het POV als maatschappelijke zetel en 

toekomstige locatie als proeftuin. INNOS wil vanuit een triple-helix partnerschap (Overheid-

Ondernemingen-Onderwijs, Onderzoek & Ontwikkeling) bijdragen tot de ontwikkeling van 

hoogwaardige innovatie met het oog op een veilige samenleving en dit in het bijzonder door een 

permanente onderlinge kruisbestuiving op het vlak van technologische vernieuwing, sociale 

innovatie en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 

 
 

1.2 VZW WEST-VLAAMS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR 
BRANDWEER-, REDDINGS- EN AMBULANCEDIENSTEN 
(WOBRA) 

 

1.2.1 Brandweeropleidingen 

De brandweerschool heeft in 2014 volgende opleidingen verzorgd. Wat betreft reguliere 

brevetopleidingen werd er georganiseerd:  

 de opleiding Brandweerman voor 165 kandidaten, 134 slaagden en behaalden een brevet;  

 de opleiding Korporaal 2013 werd verder afgewerkt, 241 kandidaten, 168 slaagden en 
behaalden een brevet;  

 de opleiding Officier voor 45 kandidaten, 14 behaalden een brevet na de examens 1ste 
zittijd, de 2de zittijd is gepland in februari 2015;  

 de opleiding Sergeant 14 voorjaar voor 119 kandidaten, 45 behaalden een brevet;  

 de opleiding Sergeant 14, BIS voor 103 kandidaten, deze opleiding is nog niet afgewerkt .  

 
Naast de reguliere brevetopleidingen hebben we diverse specialisatieopleidingen voorzien:  

 bijscholingspakket Snelste Adequate Hulp voor (onder)officieren (modules  
binnenbrandbestrijding, technische hulpverlening, Gevaarlijke Stoffen),  

 CFBT (Compartiment Fire Behaviour Training),  

 BIOW (Beveiliging Incidenten Openbare Weg) op niveau brandweerman en niveau 
bevelvoerder,  

 Basis ontzetting van geknelde slachtoffers,   

 CFBT instructeurs: internationale bijscholing container multi-cell voor onze instructeurs, 
internationale T-cell opleiding voor instructeurs en diverse bedrijfsopleidingen.  

In het najaar 2014 werden proeven georganiseerd voor brandweerduikers in het kader van de 

verlenging van hun getuigschrift die een geldigheid heeft van 5 jaar. Deze proeven werden 

afgenomen in 6 voorziene sessies en een sessie 2de zittijd.  Er waren 107 duikers ingeschreven 

voor het afleggen van de proeven. 8 hebben niet deelgenomen. 90 duikers op 99 deelnames zijn 
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geslaagd voor hun proeven en krijgen een verlenging van hun getuigschrift voor 5 jaar. 9 duikers 

zijn niet geslaagd.  

WOBRA geeft ook opleiding aan het 7de jaar veiligheid uit het regulier onderwijs. Voor het 

schooljaar 2013-2014 zijn 115 leerlingen gestart. De opleiding liep uiteraard tot einde schooljaar, 

eind juni 2014. De leerlingen kregen de nodige attesten van de gevolgde pakketten. Voor het 

schooljaar 2014-2015 zijn 140 leerlingen gestart.  

In het kader  omgaan met ASBEST bij interventies van de brandweer werd door het KCCE een 

opleiding gecreëerd. Trainers werden opgeleid voor elke school. Deze opleiding werd door 

WOBRA aangeboden aan de korpsen. In 2014 hebben we 10 sessies ingericht voor telkens 24 

deelnemers.  

In 2013 werden de bouwvergunning en milieuvergunning bekomen voor de uitbouw van een 

oefenplaat en de vuurhal. Bestek voor de eerste fase werd geschreven en gepubliceerd, namelijk 

het bestek voor het aanleggen van de oefenplaat, aanleg wegenis, aanleg waterbuffer en 

grondwerken voor de vuurhal. Deze werken werden gegund en zijn van start gegaan begin 2014. 

Intussen werd de oefenplaat gefinaliseerd, werd de waterbuffer aangelegd en werd de 

verbindingsweg aangelegd van de site naar de plaat.  

In augustus werd onze T-cell containeropstelling gefinaliseerd op de oefenplaat en werd deze 

reeds gebruikt voor een internationale opleiding. In september werden de werken gestart aan de 

vuurhal. Intussen is de ruwbouw bijna af. Bedoeling is dat de vuurhal zou kunnen worden 

gebruikt tegen het verlof van 2015. Ook de verbouwingswerken voor blok M, die zal dienen als 

facilitair gebouw voor de opleidingen, zijn reeds ver gevorderd. In blok M zijn ook de werken 

bezig voor een eigen labo perslucht. De aankopen zijn hiervoor gebeurd. We zullen in 2015 het 

grootste deel gebruik van persluchtapparatuur voor warme oefeningen eigen beheer doen. 

Een gedetailleerd jaaroverzicht 2013 van deze diverse opleidingen vindt u vanaf maart 2014 terug op 

de website www.wobra.be.  

 
 

1.2.2 Opleiding “Hulpverlener-Ambulancier” 

 
2014 werd het jaar van de verandering. Vooreerst koos Diego Gouwy voor een andere uitdaging en 

werd hij als opleidingscoördinator vervangen door Kenn Gurdebeke. Daarnaast hebben de werken in 

kader van het masterplan ook hun weerslag op de opleidingen DGH. Gerenoveerde lokalen werden 

in gebruik genomen en nieuwe opportuniteiten bieden zich aan.  

De opleiding “Hulpverlener-ambulancier” bestaat uit drie kernelementen, zijnde de basisopleidingen 

voor het behalen van het brevet, de permanente vormingen die bedoeld zijn om de kennis van 

hulpverleners-ambulanciers te actualiseren en de 5-jaarlijkse beoordelingen met het oog op de 

verlening van het brevet. De basisopleiding wordt jaarlijks georganiseerd in functie van de behoeften 

van de erkende Diensten-100 in de provincie. 

In het  voorjaar van 2014 startte een dubbele basiscursus hulpverlener – ambulancier. 72 kandidaten 

namen hieraan deel. Na de examens van juni bleven nog 59 deelnemers over die op stage konden 

http://www.wobra.be/
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gaan. 3 onder hen kregen een ongunstige eindbeoordeling en 2 moeten hun stage in 2015 herdoen. 

54 cursisten ontvingen in november hun brevet van hulpverlener – ambulancier. 

Ook in het najaar startte een basiscursus voor 40 kandidaten. Deze loopt nog tot eind maart waarna 

de geslaagden de stage moeten aanvatten. 

Tevens werd aan 951 ambulanciers minimum 24 uur permanente vorming aangeboden. 6 uur 

daarvan werden centraal georganiseerd in het Provinciaal Opleidingscentrum voor 

Veiligheidsdiensten te Zedelgem, de overige 18 uur werden gedecentraliseerd ingericht zodat de 

deelnemers dicht bij hun woon- of werkplaats deze lessen konden volgen. Belangrijk item hierin was 

de 6 uur durende opleiding inzake spinale immobilisatie. Hiervoor hebben we een aantal 

gespecialiseerde docenten aangetrokken alsook specifiek materiaal aangekocht waardoor we ons 

kunnen onderscheiden van andere provincies. 

Het derde kernelement zijn de vijfjaarlijkse evaluaties. Er werden er 12 georganiseerd waarvoor er 

130 HVA werden ingeschreven. 121 hebben effectief deelgenomen waarvan er 98 in 1ste  zit en 9 in 

2de zit een gunstige beoordeling hebben gekregen. Hun brevet werd verlengd voor 5 jaar. 

We hebben in 2014 ook tal van opleidingen in EHBO en reanimatie gegeven (30 lesdagen) aan 

derden. Ook Vives hogeschool kwam naar het campus POV om hun BaNaBa studenten op te leiden in 

evacuatie- en immobilisatietechnieken. 

Door werken in blok G, konden er minder evacuatietrainingen voor verpleeg- en zorginstellingen 

worden gegeven. Ambitie is om in 2015 dit opnieuw van start te laten gaan en verder uit te bouwen. 

In samenwerking met de diensten van de gouverneur organiseerden we opleidingen in kader van 

noodplanning. ASTRID-communicatie, OSR en terugkomdag voor noodplanningsambtenaren werden 

aangeboden aan de hulpverleners van de verschillende disciplines en leden van gemeentelijke 

veiligheidscellen. 

In het najaar hebben we een tweedaagse workshop georganiseerd in het kader van digitalisering van 

de provinciale scholen. Bijna alle scholen alsook vertegenwoordigers van FOD Volksgezondheid 

waren hierop aanwezig. Er werd een inventarisatie gemaakt van de huidige systemen, een behoefte-

analyse werd opgemaakt en enkele systemen werden (kritisch) bekeken. In 2015 wordt hierop verder 

gebouwd en wordt een proefproject opgestart. 

Voor 2015 staan we voor een groot aantal uitdagingen: nieuwe website, digitalisering, opleidingen 

spinale immobilisatie voor ziekenhuizen en MUG-diensten, opleiding pedagogie,…  

Werkgroepen moeten ervoor zorgen dat dit alles tot een verdere uniformisering en 

professionalisering van WOBRA vzw zal leiden. 
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Opleiding “Redder aan Zee” 
 
In september 2014 

organiseerde de vzw 

Wobra voor de 

achttiende keer haar 

opleiding “Redder aan 

Zee”. De opleiding “ 

Redder aan Zee” bestaat 

uit een basisopleiding, de 

bekwaamheidsproeven 

en een gespecialiseerde 

opleiding tot 

postoverste. 

De basisopleiding is gespreid over twee kalenderjaren. De opleiding start in september en eindigt in 

augustus van het daaropvolgend jaar. Van de 432 ingeschreven kandidaten voor de basisopleiding in 

2013 behaalden in 2014 222 kandidaten het brevet van “ Redder aan Zee”. Voor de opleiding 2014-

2015 zijn er 397 rechtmatig ingeschreven kandidaten. De geldigheidsduur van het brevet is 

vastgelegd op 3 jaar. Na drie jaar moeten de brevethouders hun brevet updaten door het afleggen 

van een bekwaamheidsproef. In het jaar 2014 slaagden 229 brevethouders voor de 

bekwaamheidsproef. Naast de basisopleiding en bekwaamheidsproeven is de opleiding ook 

verantwoordelijk voor de organisatie van een gespecialiseerde opleiding tot postoverste. In 2014 

behaalden 89 brevethouders het getuigschrift van Postoverste.  

Een gedetailleerd jaaroverzicht 2014 van deze diverse opleidingen vindt u terug op de website 
www.wobra.be. 
 
 

1.3 WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL (WPS) 
 

In het werkjaar 2014 startten 80 nieuwkomers hun opleiding tot inspecteur, respectievelijk 40 in juni 

en 40 in oktober. Hun opleiding duurt 1 kalenderjaar. In oktober startte eveneens een groep van 22 

studenten hoofdinspecteur. Deze kandidaten hebben minstens 6 jaar dienstervaring en komen later 

terecht in het middenkader. De duur van hun opleiding is een academiejaar. Normaalgezien was het 

voorzien dat er nog een lichting van 32 aspirant-inspecteurs ging starten in december 2014, maar 

wegens budgettaire redenen werd deze klas nationaal geschrapt door de federale politie. Wij 

startten 2014 dus met 80 nieuwe aspirant-inspecteurs in plaats van met 112. 

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 2014 ging dit om 125 verschillende 

onderwerpen en kwamen ruim 6000 cursisten langs voor een voortgezette opleiding. 

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. Het aantal onderwerpen steeg, het aantal cursisten bleef min of meer gelijk en 
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het aantal geconsumeerde uren vorming daalde met 22%. Op basis hiervan zien we dat er door de 

lokale politiezones meer geïnvesteerd wordt in korte cursussen (maximum 1 dag) en niet meer in 

langlopende opleidingen. Ook de verplichte cursus AMOK in 2013 was goed voor 14.000 

vormingsuren. In 2014 waren er geen verplichte cursussen voorzien. 

Het werkingsjaar 2014 kan worden aanzien als het jaar waarin alles in gereedheid werd gebracht 

(voorontwerpen, plannen, vergunningen, aanbestedingen), om in 2015 van start te gaan met de 

infrastructurele werken ter uitvoering van het masterplan POV (provinciaal opleidingscentrum voor 

veiligheidsdiensten). Zo verhuisden de leerlingen en het personeel van de politieschool naar blok G 

ter voorbereiding van de werken aan het centraal gebouw. Hiertoe werden leslokalen en 

bureelruimten ingericht. 

De jaarverslagen van de West-Vlaamse politieschool zijn terug te vinden op: 

http://www.campuspov.be/politieschool en bevatten gedetailleerde informatie over de werking en 

de activiteiten van de school. 

 
 

 
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 diensten van de gouverneur en per jaar komt het 

overlegorgaan zo’n vier keer samen om belangrijke dossiers te bespreken. 

2.2 NOODPLANNING 
 

De vorige jaren hebben de kustwachtpartners samen met de diensten van de gouverneur intensief 

gewerkt aan het actualiseren en herwerken van het verouderde rampenplan Noordzee tot een 

Algemeen Nood en Interventieplan Noordzee (ANIP). Om iedereen vertrouwd te maken met het 

noodplan was er op 19 maart 2014 een grootschalige tafeloefening. Een tafeloefening is een 

oefening waarbij een crisissituatie als het ware wordt 'nagespeeld'. De deelnemers werken op papier 

uit hoe ze in het echt zouden optreden. Het is dus een oefening zonder echte inzet van hulpdiensten 

of reddingsmiddelen. Een groot aantal kustwachtpartners nam deel samen met het secretariaat 

Kustwacht. In het opgestelde scenario was er een ontploffing en brand in de machinekamer van een 

cruiseschip, de m/s Disaster, een vaartuig met 5660 personen aan boord (4333 passagiers, 1366 

bemanningsleden en 1 loods). 

  

http://www.campuspov.be/politieschool
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2.3 REDDINGSOEFENINGEN DRENKELINGEN 
 

Jaarlijks worden op initiatief van de gouverneur van West-Vlaanderen reddingsoefeningen 

georganiseerd om de afsprakenregeling voor reddingen aan de Belgische kust uit te testen. Daarin 

staat beschreven wat de verschillende hulpdiensten en kustwachtpartners doen om drenkelingen te 

helpen en hoe ze samenwerken.   

Oefening baart kunst en daarom zijn in 2014 drie tafeloefeningen gehouden onder leiding van de 

gouverneur op 11, 17 en 18 februari. Daarnaast zijn er ook jaarlijks (echte) oefeningen in het 

zomerseizoen met inzet van varende en vliegende middelen. In 2014 was er een oefening op 11 

augustus in Blankenberge en een tweede oefening op 9 september in Nieuwpoort. Elk jaar komen 

andere kustgemeentes aan bod. De inzet van land – en zeegebonden eenheden is heel nuttig 

gebleken om verbeterpunten aan het licht te brengen in de communicatie en samenwerking. 

2.4 COOPERATION GROUP ON PLACES OF REFUGE 
 

De gouverneur is lid van de Cooperation Group on Places of Refuge, een werkgroep opgericht door 

de Europese Commissie in 2013. Die werkgroep is er gekomen na het incident met MSC Flaminia, een 

containerschip dat na een brand in 2012 gesleept moest worden naar een vluchtoord. Een 

vluchtoord is een haven of andere plaats waar schepen in geval van nood kunnen binnenlopen. Voor 

het toekennen van een vluchtoord bestaat een zogenaamde monitoringsrichtlijn. De werkgroep 

heeft de opdracht om de richtlijn te onderzoeken en aan te passen waar nodig. Als bevoegde 

autoriteit woonde de gouverneur namens België de bijeenkomst bij.   

2.5 HANDHAVING EN INSPECTIE 
 

De staatssecretaris voor de Noordzee wil werk maken van een goed handhavings – en 

inspectiebeleid op de Noordzee. Dat wil zeggen dat het hele proces van toezicht houden, inbreuken 

vaststellen, inspecteren, controleren en indien nodig sanctioneren  zo efficiënt mogelijk moet 

kunnen verlopen. De gouverneur is aangesteld om dit verder uit te werken in samenwerking met alle 

kustwachtpartners. 

Zie ook: https://5051.fedimbo.belgium.be/nl/blog/jaarverslag-2014  

 

HOOFDSTUK 3 – DE PROVINCIALE VISSERIJCOMMISSIE 
VAN WEST-VLAANDEREN 
 
De Wet op de riviervisserij van 1 juli 1954 bepaalt dat er in elke provincie een Provinciale 

Visserijcommissie (PVC) actief is. Het organiseren van de Provinciale Visserijcommissie en het 

secretariaat ervan is een niet-bestuurlijke taak van de gouverneur. In West-Vlaanderen neemt de 

Vlaamse Dienst voor de Gouverneur dit op zich. Aldus vormt de PVC de wettelijke link tussen de 

hengelaar en de Vlaamse overheid. 

https://5051.fedimbo.belgium.be/nl/blog/jaarverslag-2014
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De PVC heeft de taak voorstellen te formuleren om de inkomsten afkomstig van de visverloven 

gericht en efficiënt te besteden. Tevens vormt de PVC het infoloket voor de openbare visserij. Buiten 

de jaarlijkse visuitzettingen en het verwerven van visrecht in poldergebieden, voert zij onder 

begeleiding van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken uit ter bevordering van het 

visbestand en de inpassing van de hengelaar langs de waterkant.  

De PVC beschikt over een bescheiden begroting voor de realisatie van eerder kleinschalige, 

individuele projecten. Voor de realisatie van grotere projecten werkt de PVC samen met de 

waterbeheerders, het ANB, de Vlaamse Landmaatschappij en is ondersteuning mogelijk vanuit het 

centrale Visserijfonds. 

 

3.1 ALGEMENE VERGADERINGEN 
 

Elke PVC organiseert jaarlijks minstens twee bijeenkomsten met de commissieleden. De algemene 

vergaderingen van de PVC in West-Vlaanderen vonden plaats op 21 maart 2014 en op 19 september 

2014. Telkens werden  de visserijprojecten opgevolgd en voorstellen besproken ter bevordering van 

de visserij. 

Tijdens de algemene vergadering van 21 maart 2014 werd daarnaast uitvoerig stilgestaan bij de 

vissterfte. Zo startte het Openbaar Ministerie een onderzoek na vissterfte in de Boezingegracht. Het 

voorstel om vanaf 2014 te starten met een meerjarige cyclus voor de afvissing van prioritaire 

waterlopen (grote kanalen en rivieren) werd goedgekeurd. De kanalen Bossuit-Kortrijk,  Plassendale-

Nieuwpoort en Gent-Oostende zullen driejaarlijks aan bod komen. Het Leopoldkanaal, de Damse 

Vaart, het kanaal Ieper-Ijzer, de Leie en het kanaal Roeselare-Leie worden vijfjaarlijks afgevist.  Een 

meerjarige cyclus laat toe om evoluties te in het visbestand detecteren.  

Op 19 september 2014 werd de verlenging van de afsprakenregeling in de jachthaven van Veurne 

door de commissieleden goedgekeurd. Er werden met de korpschef van de politiezone Spoorkin en 

de burgemeester van Veurne afspraken gemaakt op vlak van handhaving. Hengelen is in de 

jachthaven enkel toegestaan op een afgebakende locatie tijdens de periode november-april. Verder 

gaf de visserijbioloog tijdens de algemene vergadering een toelichting over exoten of uitheemse 

soorten in en aan het water. De begroting en het herbepotingsplan voor 2015 werden ook 

goedgekeurd. 

Naast de algemene vergadering vond op 21 maart 2014 ook een technische vergadering met de 

waterbeheerders plaats. Op die manier willen we op een constructieve wijze de lopende plannen 

langs waterlopen bekendmaken bij hengelsector en knelpunten en noden voor visserij in beeld 

brengen bij de waterbeheerders. 

 

3.2 PROJECTEN 
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De volgende initiatieven en realisaties kwamen tot stand met budget van de Provinciale 

Visserijcommissie West-Vlaanderen  al dan niet aangevuld met de wetenschappelijke en/of 

administratieve ondersteuning van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Lopende en uitgevoerde projecten in 2014: 

 Landinrichtingsproject Fintele (Lo-Reninge) 

 Glasaalmonitoring te Nieuwpoort 

 Sanering vismigratieknelpunten Kasteelbeek (Kortemark) en Vleterbeek (Poperinge) 

 Plaatsing 6 nieuwe taludtrappen met houten leuning in het Waggelwater thv de bestaande 

hengelsteigers 

 

De volgende projecten werden goedgekeurd voor medefinanciering vanuit de PVC:  

 Samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor de herinrichting en de 

slibruiming van de vijver Bulskampveld te Beernem(€35.000) 

 Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Jabbeke voor de aanleg van 

hengelfaciliteiten voor mindervaliden langs het kanaal Gent-Oostende ter hoogte van 

Nieuwege. (€20.000) 

 Aanbesteding herstel houten steigers, verwijdering algen en slibruiming in Waggelwater te 

Brugge (€35.000) 

 Aanleg paaiplaats langs Kanaal Gent-Oostende ter hoogte van Moerbrugge (bedrag te 

bepalen) 

 

Vanuit de PVC werd een dossier voorbereid om via de stad Brugge de Koude Keuken als initiatievijver 

voor jeugdhengelen te benutten vanaf 2015.  

Op vlak van communicatie en informatie heeft de PVC een belangrijke loketfunctie voor de openbare 

visserij.  In oktober 2013 werd een eigen website gelanceerd: 

https://visserijcommissiewvl.wordpress.com/. De hengelaar vindt er relevante informatie over 

hengelen in West-Vlaanderen: de toegelaten visplaatsen, de status van projecten begeleid door de 

PVC en er is een rubriek met veelgestelde vragen. In 2014 had de site 3.280 unieke bezoekers.  

De provinciale hengelkaart en drie regionale kaarten van West-Vlaanderen werden hernieuwd. Sinds 

december 2014 kunnen de kaarten aangevraagd worden aan de PVC of gedownload worden via de 

website. 

 
HOOFDSTUK 4 – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 
 
Op het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) werkten in 2014 69 personeelsleden, samen goed voor 

60,38 voltijdse equivalenten. 

Maar liefst 769.951 unieke bezoekers raadpleegden de informatieve websites van het VLIZ (URL: 

www.vliz.be). De meest geraadpleegde pagina’s waren het Open Marien Archief, de VLIZ-homepage, 

de IMIS-databank, de website over de Spuikom en de catalogus van de VLIZ-bibliotheek.  

https://visserijcommissiewvl.wordpress.com/
http://www.vliz.be/
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Het Open Marien Archief streeft ernaar om digitale full tekst bestanden uit de Belgische Mariene 

Bibliografie te archiveren en ze vrij online aan te bieden. In 2014 breidde het OMA uit met 3.170 

digitale publicaties. Dit stelde de teller via deze Open Access repository op 19.272 publicaties. 

De inzetbaarheid van de RV Simon Stevin wordt vanaf 2014 verhoogd dankzij een extra dotatie van 

400.000 EUR. Bovenop de basisdotatie van 150 vaardagen per jaar kan er voortaan 40 nachten per 

jaar extra op zee verbleven worden. In 2014 werden in totaal 268 effectief gerealiseerde vaardagen 

gecoördineerd door het VLIZ, waarvan 183 met de RV Simon Stevin, 17 met de RIB Zeekat, 20 met de 

ROV Genesis en 48 met andere schepen. In 2014 werden 15 meerdaagse tochten met de RV Simon 

Stevin uitgevoerd.  

Het Marien Station Oostende is het satellietlaboratorium aan zee voor zeewetenschappers en het 

wordt ingezet in het kader van LifeWatch en EMBRC. Een intensieve renovatie werd in 2014 

afgerond. De site biedt nu o.a. natte, droge, moleculaire en chemische laboratoria evenals een 

opslagruimte voor data- en onderzoeksapparatuur, een core repository en een technische 

werkplaats. In het woonhuis zijn voortaan bureauruimtes en een keuken beschikbaar.  

Het VLIZ streeft ernaar om samenwerkingsovereenkomsten te bewerkstelligen met universiteiten, 

onderzoeksinstituten en individuele onderzoeksgroepen. In 2014 ging het VLIZ samenwerkingen aan 

met de Gouverneur van West-Vlaanderen (m.b.t. het depotbeheer van archeologisch erfgoed onder 

water), UGent (m.b.t. EMBRC), Universiteit Antwerpen (m.b.t. ICOS), Seaweb, ICOS -Chili, VLOOT dab 

(m.b.t. de bijakte RV Simon Stevin) en Flanders Maritime Cluster. In het kader van dergelijke 

samenwerking werd de RV Mtafiti (voormalige RV Zeeleeuw) officieel ingehuldigd door de Keniaanse 

president in Mombasa op 27 januari 2014 in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van het VLIZ 

en de Gouverneur van West-Vlaanderen. Eveneens werd, in oktober 2014 in Kenia, een VLIR-UOS 

conferentie georganiseerd onder de titel: ‘Sustainable use of marine and coastal resources in Kenya: 

from research to societal benefits’. 

Het VLIZ werkt aan de uitbouw van data-infrastructuren. Een voorbeeld daarvan is de taxonomische 

databank World Register of Marine Species, een gezaghebbende en uitgebreide lijst met namen van 

mariene organismen. Eind 2014 omvatte het register meer dan 520.000 namen, waarvan iets meer 

dan 225.000 geldige soortnamen.  

VLIZ kon in 2014 verwezenlijken dat mariene wetenschappen opgenomen werden in de leerplannen 

van het gemeenschapsonderwijs.  

Het is ook het jaar waarin de Algemeen directeur verkozen werd als nieuwe voorzitter van de 

European Marine Board.  

Het VLIZ kreeg in 2014 de erkenning als ‘goed doel’. De financiële middelen die hieruit volgen zullen 

ingezet worden om VLIZ-filantropieprojecten te bewerkstelligen.  

In 2014 werd een afgeleid product van het ‘Compendium voor Kust en Zee’ gepubliceerd, namelijk 
het vademecum ‘Mariene beleidsinstrumenten en wetgeving voor het Belgisch deel van de 
Noordzee’. Eveneens werd de ‘Vis- en zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ 
gepubliceerd, een unieke informatiebron over de 70 meest gegeten vissen, schaal- en schelpdieren.  
 
Het jaarboek zal online beschikbaar zijn vanaf april 2015 via www.vliz.be/nl/jaarboek.  
  

http://www.vliz.be/nl/jaarboek
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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.  

De gouverneur streeft 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 10 maart 2014 aan bod: 

- Problematiek verdwaalpalen en –bandjes 
- Scheepvaartverkeersveilige dagen 
- Problematiek rond het kitesurfen  
- Kustherstellingen na de Sinterklaasstorm  

Volgende thema’s kwamen op het overleg van 22 oktober 2014 aan bod: 

- Evaluatie scheepvaartverkeersveilige dagen 2014 
- Pilootproject Cavalerie Westkust 
- Opruiming olie en opruiming zeezoogdieren 
- Plan van aanpak watersport 
- Evaluatie verdwaalbandjes – stand van zaken verdwaalpalen 
- Informatiecampagne over de gevaren van de Noordzee – bespreking mogelijkheden  
- Bijzonder Nood- en Interventieplan overstromingen vanuit zee 
- Kwallenmonitoring  

 
HOOFDSTUK 6 – CULTUREEL ERFGOED ONDER WATER 

Sinds 1 juni 2014 is de gouverneur van West-Vlaanderen aangewezen om als ontvanger van het 

cultureel erfgoed onder water op te treden. 

Vondsten in de territoriale zee en vondsten in de exclusieve economische zone of op het 

continentaal plat die zich ten minste honderd jaar onder water bevinden, moeten gemeld worden 

aan de ontvanger van het cultureel erfgoed onder water ingevolge de wet van 4 april 2014 

betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water en het KB van 25 april 2014 ter 

uitvoering ervan.  
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Onder vondsten wordt elke ontdekking van sporen van menselijke aanwezigheid met een cultureel, 

historisch of archeologisch karakter die zich deels of volledig, tijdelijk of permanent onder water 

bevinden, met name: 

- vindplaatsen, structuren, gebouwen, voorwerpen en menselijke resten alsook hun 
archeologische en natuurlijke context;  

- schepen, luchtvaartuigen, andere vervoermiddelen of delen daarvan met hun vracht of 
inhoud alsook hun archeologische en natuurlijke context; 

- prehistorische voorwerpen; 

waarvan de ontdekker redelijkerwijze kan vermoeden dat het cultureel erfgoed onder water is. 

Ieder die  dergelijke vondst ontdekt, moet zijn vondst zonder verwijl melden aan de ontvanger van 

het cultureel erfgoed onder water. Het is verboden om zonder voorafgaande machtiging van de 

ontvanger van het cultureel erfgoed onder water vondsten intentioneel boven te halen. 

De melding kan gebeuren via de website www.vondsteninzee.be waar meer informatie te vinden is. 

Archeologische vondsten op het strand vallen niet onder deze wetgeving en moeten niet worden 

gemeld aan de gouverneur. Ze dienen wel gemeld te worden via de website van het Agentschap 

Onroerend Erfgoed. 

Sinds 1 juni 2014 zijn er vijftien vondsten gemeld aan de ontvanger van het cultureel erfgoed onder 

water. Intussen werden drie van deze vondsten erkend als cultureel erfgoed onder water, m.n. het 

lichtschip de West-Hinder, de Britse Torpedobootjager HMS Wakeful en het houten scheepswrak 

voor de kust van Oostende. De overige vondsten die werden gemeld, zijn momenteel nog in 

onderzoek. Van zodra de resultaten van deze overige vondsten gekend zijn, zal dit gepubliceerd 

worden op de website vondsten in zee. 

 

 
HOOFDSTUK 7 – PROTOCOLLAIRE OPDRACHTEN 
 
7.1 OFFICIELE BEZOEKEN 

 
7.1.1 Koninklijke Familie  
 
In 2014 ontmoette de gouverneur verschillende keren de leden van de Koninklijke Familie. 
 
Bezoek van de Koning aan het competentiecentrum VDAB in Zeebrugge  

Z.M. de Koning bezocht het Maritiem Competentiecentrum van de Vlaamse Dienst voor 

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding in Zeebrugge.  Dit centrum is een voorbeeld van vruchtbare 

samenwerking tussen de VDAB, werkgevers en scholen.   Samen met Fons Leroy, gedelegeerd 

bestuurder VDAB, Patrick Naeyaert, campusmanager VDAB en burgemeester Renaat Landuyt 

verwelkomde de gouverneur de Koning.  Na een bezoek aan de leerateliers scheepswerktuigkunde 

en scheepsmotoren volgde een rondleiding in het Competentiecentrum.  Een rondetafelgesprek met 

http://www.vondsteninzee.be/
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jonge werkzoekenden-cursisten in opleiding over het thema jeugdwerkloosheid rondde het bezoek 

af. (12/02/2014). 

Officieel staatsbezoek van de Chinese president en echtgenote 

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, de gouverneur en echtgenote en de burgemeester en 

echtgenote verwelkomden de Chinese president Z.E. de heer Xi Jinping en mevrouw Peng Liyuan bij 

hun aankomst aan het Concertgebouw in Brugge.  Daar vond een academische zitting van het 

Europacollege plaats waarop de president een uiteenzetting hield.  Aansluitend ging het richting 

Provinciaal Hof voor een ontvangst door de provincie en de stad Brugge.  Na de officiële voorstelling 

van de voorzitster provincieraad, gedeputeerden, provinciegriffier, schepenen, voorzitter 

gemeenteraad, stadssecretaris en enkele bedrijfsleiders vond de overhandiging van de geschenken 

plaats en werden de Gulden Boeken van de provincie en de stad ondertekend.  Aansluitend boden de 

provincie en de stad een  lunch aan. In zijn toespraak beklemtoonde de gouverneur de nauwe 

samenwerking die reeds sedert het jaar 2000 bestaat tussen de provincie West-Vlaanderen en de 

Chinese provincie Zhejiang.  De lunch werd mede verzorgd door Hotelschool Ter Duinen die een 

samenwerking heeft met een hotelschool in Hangzhou in de Chinese provincie Zheijiang.  Een 

militaire plechtigheid op de Burg in Brugge rondde het presidentiële bezoek af.  De avond voordien 

woonde de gouverneur het galadiner in het Kasteel van Laken bij. (1/4/2014). 

Bezoek van de Koningin aan De Vloedlijn in De Haan 
De Koningin bezocht het opvangcentrum MPI De Vloedlijn in De Haan. In het opvangcentrum worden 

kinderen uit verschillende internaten van het bijzonder onderwijs van over heel West-Vlaanderen in 

de weekends en vakanties opgevangen.  Het zijn kinderen van 2,5 tot 23 jaar met een beperking die 

vaak een thuis missen of daar door problemen niet terecht kunnen. Het centrum probeert de 

kinderen een leuke tijd te bezorgen aan onze mooie kust. (3/7/2014). 

Ontvangst Prinses Lea en Koning Foead II van Egypte 
Prinses Lea en Koning Foead II van Egypte bezochten Brugge.  Na een ontvangst in de residentie van 

de gouverneur volgde een bezoek aan de gotische zaal van het stadhuis van Brugge en een 

boottochtje.  Het bezoek werd afgerond in het Groeningemuseum. (4/7/2014). 

Prinses Astrid en Prins Lorenz wonen Te Deum in Brugge bij. 
Op maandag 21 juli woonden Prinses Astrid en Prins Lorenz het Te Deum in de Sint-

Salvatorskathedraal in Brugge bij.  Om 11 uur werd het Te Deum aangeheven door mgr. Jozef De 

Kesel, bisschop van Brugge.  Naast het Prinsenpaar waren onder meer gouverneur Carl Decaluwé, 

vice-eerste minister Johan Vande Lanotte, generaal-majoor van het Vliegwezen Karel Van Der 

Auwera , voorzitter van de provincieraad Eliane Spincemaille en militair commandant provincie 

West-Vlaanderen Rudy Theys aanwezig.  Na de plechtige lofzang werden de Prinsen verwacht in de 

ambtswoning van de gouverneur voor de ondertekening van de Gulden Boeken van de provincie, de 

stad en de kathedraal. (21/7/2014). 

Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen KBS 
Gouverneur Carl Decaluwé, burgemeester Luc Martens en Regine Dumolin, voorzitter van de 

Steunraad verwelkomden Prins Laurent en Prinses Claire in de REO veiling in Roeselare. Daar vond 

de negende gala-avond van de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting 

plaats. (18/9/2014). 
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Lichtfront 
Tijdens het Lichtfront werd de frontlijn van eind 1914 in de Westhoek in vuur gezet.  Over een 

afstand van 84 km van het strand  in Nieuwpoort tot aan “The Memorial of the Missing” in 

Ploegsteert werd de frontlijn opgelicht door 8400 fakkeldragers.  Apotheose was de aanwezigheid 

van de Koning en de Koningin  in Ploegsteert en de mooie boodschap voor de jeugd van Prinses 

Elisabeth in de 3 landstalen.  De provincie blikt bijzonder tevreden terug op een zeer geslaagd feest 

waarbij 10.000 mensen in verbondenheid bij elkaar werden gebracht.   Hiermee zetten we West-

Vlaanderen op de wereldkaart.  Kortom een schitterend en uniek initiatief. (17/10/2014). 

Koningsdag 
Na het Te Deum in de Sint-Savatorskathedraal in Brugge ging de receptie door in het Provinciaal 

Hof.  Dit jaar stond het militair commando van de provincie West-Vlaanderen in voor de organisatie 

van de receptie.  Historicus Luc Vandeweyer hield er een toespraak over “Koning Albert I en zijn 

soldaten”.  In de namiddag vond er een plechtigheid in het Parlement plaats.   Thema dit jaar was 

duurzame ontwikkeling.  Een delegatie van het Brugse Sint-Franciscus-Xaverius instituut woonde de 

plechtigheid bij.  Hotelschool Spermalie verzorgde op een voortreffelijke manier de West-Vlaamse 

hapjes. (15/11/2014). 

Bezoek van Z.M. de Koning aan “Storm Tide II” 
Samen met burgemeester Jan Seynhave van Wevelgem en Iwan Royon, luchthavencommandant 

verwelkomde de gouverneur de Koning bij aankomst in de luchthaven van Wevelgem.  Na een 

briefing over  de militaire oefening woonden de Koning en de delegatie de Demo “Stormlanding” 

bij.  Vervolgens begaf het Koninklijk gezelschap zich naar Harelbeke.  Daar werd na een bezoek aan 

stand “Sniper” en stand “Mortier” een demo met bevrijding van gijzelaars gegeven.  Het werd een 

indrukwekkende militaire oefening waaraan meer dan 2300 militairen en 300 burgers deelnamen. 

(20/11/2014) 

 

7.1.2 Ambassadeurs en consuls 
 
Ontvangst ambassadeur Oezbekistan 
Samen met gedeputeerde Jean de Bethune en Voka West-Vlaanderen ontving de gouverneur Z.E. de 

heer Vladimir Norov, ambassadeur van Oezbekistan in zijn residentie. Tijdens het overleg werd de 

missie van VOKA naar Oezbekistan en Kazachstan besproken (17-28 september 2014). In navolging 

van de ‘vlasroute’ die door het bedrijf Vyncke vorig jaar werd ondernomen, wenste VOKA de West-

Vlaamse ondernemingen te laten kennismaken met deze regio. Het volgende traject werd gepland: 

Tashkent (hoofdstad van Oezbekistan), Khiva, Buchara, Samarkhand (Oezbekistan), Almati (vroegere 

hoofdstad van Kazachstan en nog steeds één van de modernste metropolen in Centraal-Azië) en 

tenslotte Astana (hoofdstad Kazachstan). (14/1/2014) 

Ontvangst ambassadeur Kenia 
De gouverneur ontving Z.E. de heer Johnson Weru, ambassadeur van Kenia, in zijn residentie. Op dit 

overleg werd de missie naar Kenia besproken. Daar vond onder meer een plechtigheid plaats naar 

aanleiding van de overdracht van de RV Mtafiti aan Kenia. (13/1/2014) 

Ontvangst ambassadeur Luxemburg 
De gouverneur ontving Z.E. de heer Jean-Jacques Welfring, ambassadeur van Luxemburg voor een 

kennismakingsbezoek in zijn ambtswoning. De delegatie bezocht ook de haven van Zeebrugge. 
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Aansluitend ging het richting het Tolhuis voor de bezichtiging van het wapenschild van de Heer van 

Luxemburg. Het bezoek werd verdergezet in Roeselare. Na een verwelkoming in het stadhuis bezocht 

het gezelschap Miummm, Vlaamse huis van de Voeding. (28/2/2014)  

Diplomatiek overleg met ambassadeur Groot-Brittannië 
De Engelse politiediensten lichtten de stijgende cijfers toe, in onder meer Groot-Brittannië en 

Frankrijk (maar ook in België) van het aantal geïntercepteerde “illegalen” (personen in onwettig 

verblijf) en het aantal opgerolde criminele organisaties. De vrees bestaat dat het aantal mensen dat 

Engeland willen bereiken zal blijven toenemen. De Britse politiediensten hebben een operatie 

“Groundbreaker” opgezet met de Franse politiediensten (cel “ORIEST”) met de bedoeling 

“intelligence” en “investigation” gegevens van beide landen te centraliseren in één databank. Groot-

Brittannië reikt België de hand om in deze operatie in te stappen. Doelstelling is een pragmatische 

uitwisseling van gegevens (24/24) via contactpersonen die elkaar persoonlijk kennen. De uitwisseling 

van gegevens betreft zowel het item illegale immigratie als alle criminaliteitsdomeinen. (18/2/2014) 

Actualisering werkzaamheden Frans-Belgische Parlementaire Werkgroep 
In Rijsel woonde de gouverneur de eerste Frans-Belgische stuurgroep bij die deze werkzaamheden 

begeleidt. Na een inleiding door Z.E. de heer Bernard Valero, ambassadeur van Frankrijk in België, en 

van Dominique Bur, préfet de la région Nord-Pas de Calais, werd een tussentijds rapport over de 

actualisering van de werkzaamheden voorgesteld. De gouverneur, tevens Vlaams coördinator van de 

grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk, woonde de bijeenkomst als observator bij. 

(6/3/2014) 

Businesslunch Oezbekistan 
Voka organiseerde een businesslunch Oezbekistan waaraan de gouverneur deelnam. De ambassade 

lichtte de zakenopportuniteiten in Oezbekistan toe. Luc Coenegracht en Michel Van De Wiele 

brachten er een praktijkgetuigenis naar voren. Oezbekistan is de derde katoenexporteur van de 

wereld. Deze info was ter voorbereiding van een handelsmissie naar Oezbekistan en Kazachstan.  

(4/06/2014) 

Voka businesslunch met de ambassadeur van China 
Na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping, mochten het internationaal departement van 

Voka West-Vlaanderen en de gouverneur de ambassadeur van China in België, de heer Liao Liqiang 

verwelkomen voor een gemodereerde businesslunch met internationaal actieve bedrijfsleiders uit de 

streek. De deelnemers kregen er de kans om de opportuniteiten van zaken doen in China te 

bespreken en een persoonlijk contact op te bouwen met de ambassade van China in België. 

(20/05/2014) 

Galadiner ambassade Vietnam 
Naar aanleiding van de derde verjaardag van het bondgenootschap België – Vietnam en het 

handelsforum: “Ho Chi Minh City – Vietnam: vriendschap, samenwerking en ontwikkeling” vond een 

galadiner plaats. Ambassadeur Pham Sanh Chau nodigde de gouverneur en zijn echtgenote hierop 

uit. (28/06/2014) 

Bijeenkomst met de ambassadeur van Groot-Brittannië 
De gouverneur ontmoette Z.E. de heer Jonathan Brenton, ambassadeur van Groot-Brittannië, in 

Zeebrugge ter gelegenheid van een bezoek aan boord van de HMS Tyne. Er werd van gedachten 

gewisseld over diverse dossiers en materies. (17/7/2014) 
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Afscheid ambassadeur Groot-Brittannië 
Jonathan Brenton nam afscheid als ambassadeur van Groot-Brittannië. De plechtigheid vond plaats 

in de ambassade in Brussel. De gouverneur had regelmatig contact met de ambassadeur onder meer 

naar aanleiding van het dossier illegale migratie. (9/7/2014) 

Businesslunch met de ambassadeur van Kenia 
Voka organiseerde een businesslunch in de ambtswoning van de gouverneur. Z.E. de heer Johnson 

Weru, ambassadeur van Kenia, lichtte de zakenopportuniteiten in Kenia toe. De gouverneur ging 

dieper in op het belang van samenwerking en netwerking. Voor de bedrijven was het een uitgelezen 

kans om ideeën en mogelijkheden te bespreken en af te toetsen met collega exporteurs, 

investeerders en nauw contact op te bouwen met de ambassade. (24/10/2014) 

 

7.2 BUITENLANDSE BETREKKINGEN 
 

7.2.1 China 
 

Raad van bestuur Confucius Instituut 
De gouverneur woonde de raad van bestuur van het Confucius Instituut in Brugge bij. Naast de 

budgetbespreking kwamen de taallessen Chinees, de projecten voor 2015 en de samenwerking 

Howest met Zhejiang Gongshang University aan bod. Dirk Vyncke lichtte het 

partnerschapsprogramma tussen Zhejiang en West-Vlaanderen voor KMO’s toe. (22/09/2014) 

Raad van Bestuur Confuciusinstituut 
Op de tussentijdse raad van bestuur van het Confuciusinstituut werd een stand van zaken gegeven 

over de werking ervan. Op het overleg kwamen de renovatiewerkzaamheden, de promotie van de 

Chinese taal aan bod. Dirk Vyncke en Xiao Yuchun brachten verslag uit van hun bezoek aan Zhejiang. 

Kristien Vandamme lichtte het Chinaprogramma van de provincie toe. (27/5/2014) 

 

7.2.2 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: 

17 januari 2014 voorzitten van de Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/ Flandre-

Dunkerque-Côte d’Opale (Brugge) 

6 maart 2014 deelname aan eerste Frans-Belgische stuurgroep actualisering 

werkzaamheden  Frans/Belgische parlementaire werkgroep (Rijsel) 

21 mei 2014 voorzitten derde Frans-Belgisch overleg over de herinrichting van de 

grenspostsite te Rekkem (Menen) 
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16 juni 2014 deelname aan Bureau en Algemene Vergadering van de EGTS West-

Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale (Ieper) 

20 juni 2014 voorzitten van de Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/ Flandre-

Dunkerque-Côte d’Opale (Brugge) 

25 juni 2014 Vlaams overleg in verband met de werking van de EGTS Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai (Kortrijk) 

30 juni 2014 Vlaams overleg in verband met de werking van de EGTS Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai (Kortrijk) 

03 juli 2014 voorzitten Regionaal Overleg Metropool (Kortrijk) 

04 juli 2014 deelname aan de Algemene Vergadering van de EGTS Eurometropool Lille-

Kortrijk-Tournai (Rijsel) 

18 juli 2014 bijwonen viering Feest van de Vlaamse Gemeenschap in Frankrijk (Saint-

Omer) 

8 oktober 2014 voorzitten van de Werkgroep Water van de EGTS West-Vlaanderen/ Flandre-

Dunkerque-Côte d’Opale (Gravelines) 

10 november 2014 voorzitten Regionaal Overleg Metropool (Kortrijk) 

21 november 2014 deelname aan de grensoverschrijdende vergadering van het Département du 

Nord en de Provincie West-Vlaanderen (Ieper) 

7.2.3 Opdrachten Nederland 
 
Opening “200 jaar Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen” 
Zeeuws-Vlaanderen bestond 200 jaar. Het provinciaal bestuur van Zeeland en de Stichting Zeeuws-

Vlaanderen wilden dit 200-jarig jubileum niet zo maar laten voorbijgaan. In de Abdij van Middelburg 

woonde de gouverneur de opening van “200 jaar Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen” bij. Zowel drs. 

J.M.M. Polman, commissaris van de Koning, J.J. van Aartsen, burgemeester van Den Haag als F.I.R. 

Reijniers, voorzitter Zeeuws-Vlaanderen 200 jaar, namen er het woord. Na deze opening vond in 

Hulst de openingsmanifestatie plaats. (14/2/2014) 

Scheldemondraad 
De gouverneur woonde de Scheldemondraad in Middelburg bij. De provincies Oost-Vlaanderen, 

West-Vlaanderen en Zeeland legden hierop de strategische visie en het actieplan voor de 

eerstvolgende jaren vast. Het actieplan streeft naar grensoverschrijdende inzet op 

samenwerkingsthema’s zoals biogebaseerde economie, agrofood, logistiek, duurzame havens, 

zorgeconomie en beleveniseconomie. (11/06/2014) 

Bestuurlijke ontmoeting met Zeeland  
In Retranchement ging de bestuurlijke ontmoeting tussen West-Vlaanderen en Zeeland door met de 

respectievelijke deputaties. Na een verwelkoming door de commissaris van de Koning in Zeeland Han 

Polman werden diverse thema’s besproken: landbouw, bio based economy, havens, wonen, werken 

en infrastructuur, …. Ook de toekomstige samenwerking werd ter berde gebracht. (26/8/2014) 
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Veiligheidsoverleg Scheldemond 
Op het veiligheidsoverleg Scheldemond, dat ook werd bijgewoond door de Commissaris van de 

Koning van Zeeland, kwam de uitbreiding met Antwerpen aan bod. Verder werd het project Integrale 

Veiligheid Scheepvaart Scheldemond uitvoerig besproken. Gouverneur Decaluwé lichtte de stand van 

zaken van het project Cameraschild toe. (22/09/2014) 

25 jaar Scheldemond 
In de Aula van de Universiteit van Gent nam de gouverneur graag het woord op de viering van 25 jaar 

Scheldemond.  De grote troef van de Scheldemondsamenwerking is de bevattelijke schaal van een 

gebied dat drie provincies omvat en dat ons altijd heeft toegelaten in te zetten op concrete acties. 

Euregio Scheldemond blijkt een zeer geschikte schaal om over grensoverschrijdende knelpunten, 

maar vooral ook over kansen, af te stemmen. De faciliterende rol van de Schelmondraad ligt in het 

samenbrengen van partijen, het ondersteunen bij de zoektocht naar Europese 

subsidiemogelijkheden, het stimuleren van kleinschalige projecten via het Scheldemondfonds en het 

onderzoeken of creëren van bestuurlijk draagvlak voor initiatieven. Rekening houdend met de ons 

omringende netwerken moeten we de bindende kracht van Scheldemond benutten om op kleinere 

grensoverschrijdende schaal de ambitie van een verenigd Europa een stuk te verwezenlijken. 

(12/11/2014) 

 

7.2.4 Ontvangst buitenlandse delegaties 
 
Ontvangst Keniaanse delegatie 
De gouverneur ontving een Keniaanse delegatie onder leiding van Hon. Senator Ekwee Ethuro, 

Speaker of the Senate en Z.E. de heer Johnson Weru, ambassadeur, in zijn ambtswoning. Gelet op 

het grote belang van de samenwerking tussen de havens van Zeebrugge en Mombasa stond ook een 

bezoek aan de haven op het programma. Ook het aspect land- en tuinbouw mocht niet ontbreken. 

De delegatie bezocht samen met de gouverneur en gedeputeerde Bart Naeyaert, Inagro, het extern 

verzelfstandigd agentschap van de provincie voor de land- en tuinbouw. (18/2/2014) 

Bezoek Kent County Council 
Tijdens een bezoek van een delegatie van Kent aan Ieper ondertekenden gedeputeerde Jean de 

Bethune en Mark Dance, kabinetslid economische ontwikkeling van Kent County Council, een 

Memorandum of Understanding. Dit Memorandum streeft naar versterkte samenwerking tussen 

West-Vlaanderen en Kent, binnen het algemeen referentiekader West Deal. Focus van de 

samenwerking ligt op de Fabrieken voor de Toekomst: agrofood, blue energy, nieuwe materialen en 

design. Samen met Mark Dance en Geert De Proost, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in 

Londen legde de gouverneur een krans neer ter gelegenheid van de Last Post plechtigheid. 

(28/3/2014) 

Ontvangst delegatie Kenia 
Een Keniaanse delegatie onder leiding van Hassan Ali Joho, gouverneur van Mombasa en Amason 

Jeffah Kingi, gouverneur van Kilifi bezocht onze provincie. Ook ambassadeur Johnson Weru nam aan 

het bezoek deel. Naast een ontvangst in de residentie van de gouverneur stonden een bezoek aan 

Electrawinds, de haven van Zeebrugge en het VLIZ op het programma. Als voorzitter van het VLIZ is 

de gouverneur de afgelopen jaren tweemaal naar Kenia geweest. Op 19 oktober 2012 was er de 

ondertekening van het Memorandum of Understanding tussen het VLIZ, de Marine Kenia en 
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Fisheries Research Instituut te Mombasa. Op 27 januari 2014 woonde de gouverneur in Mombasa de 

officiële ingebruikname bij van het onderzoekschip Mtafiti, dit in aanwezigheid van de president van 

Kenia. (4-5/6/2014) 

Bezoek van de gouverneur van Georgia 
Naar aanleiding van een bezoek aan Beaulieu ontmoette de gouverneur Nathan Deal, gouverneur 

van Georgia. Na een bedrijfspresentatie volgde een rondleiding. Het bedrijf is Europees leider in 

vloerbedekkingen (tapijt, vinyl…) (26/6/2014) 

Overleg met de Nederlandse Koninklijke Marine 
De commissarissen van de Koning en de gouverneur woonden in Den Helder het overleg inzake de 

Noordzee bij. Amidraal Matthieu Borsboom, Commandant Zeestrijdkrachten, presideerde het 

overleg. Het gezelschap bezocht het Joint Rescue Coordination Centre en het Maritiem Informatie 

Knooppunt, gesitueerd in het Marine Hoofdkwartier. Daarna embarkeerden de deelnemers op het 

duikvaartuig Zr. Ms. Nautilus voor een rondvaart en demonstratie door de haven. Inhoudelijk werd 

ingezoomd op de thema’s veiligheid op de Noordzee, samenwerking en maritieme strategie. 

(27/6/2014) 

Lichtfront – Bezoek Britse en Ierse Parlementairen 
In het kader van het Lichtfront ontving de gouverneur een delegatie van het Vlaams Parlement onder 

leiding van voorzitter Jan Peumans en van Britse en Ierse parlementairen in zijn ambtswoning. De 

delegatie bezocht ook het Memorial Museum Passendale en de Menenpoort in Ieper. Aansluitend 

woonden de deelnemers het Lichtfront in Diksmuide bij. (17/10/2014) 

 

7.2.5 Buitenlandse reizen 
 
Als voorzitter van het VLIZ nam de gouverneur deel aan een dienstreis naar Kenia. 
 
Inhuldiging Mtafiti in aanwezigheid van de Keniaanse President 
Op de inhuldigingsplechtigheid van het onderzoeksschip de Mtafiti feliciteerde de gouverneur de 

Keniaanse regering, de Minister bevoegd voor de Visserij, de Keniaanse Marine en het Marine-

Instituut  voor de efficiënte samenwerking. Een dankwoord ook voor de diplomaten van beide 

landen en een speciaal woord van dank voor de bemanning die de Mtafiti op een veilige manier naar 

zijn nieuwe thuishaven gebracht heeft. Het onderzoeksschip zal ingezet worden voor onder meer 

marien onderzoek in de Europese Economische Zone van Kenia, teneinde meer zicht te krijgen op de 

visbestanden en biodiversiteit in de West-Indische Oceaan.  Tijdens een ontmoeting met de 

Keniaanse President Uhuru Kenyatta werden diverse thema’s besproken. De gouverneur had  er ook 

een bespreking met zijn collega’s gouverneur van Mombasa en van Kilifi. (25/1/2014-2/2/2014) 

Kenia sociaal luik 
De nodige tijd werd uitgetrokken voor contacten met de universiteit in Mombasa en het 

International Centre for Reproductive Health, een multidisciplinair kenniscentrum van de UGent 

binnen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Lou Dierick, de voorzitter van 

ICRH, verstrekte de nodige uitleg. Dit centrum implementeert verschillende projecten o.m. in Afrika 

met focus op trainingsprogramma’s ter verdediging van seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten. 
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Kenia projecten onderwijs 
Aan de zuidkust in Ukunda zijn er meerdere projecten ondersteund door West-Vlamingen. De 

delegatie werd er verwelkomd door de verantwoordelijke van Sunshine4kids een project dat uitgaat 

van 2 West-Vlaamse scholen. Deze vzw staat leerkrachten bij op didactisch en pedagogisch gebied. 

Dit door les te geven aan de leerkrachten en demo-lessen aan de leerlingen. Verder voorzien ze 

scholen van het allernoodzakelijkste schoolmateriaal, zoals schrijfgerei, schriftjes en handboeken. 

Tenslotte begeleiden ze vrijwilligers en stagiairs die in de schooltjes willen werken. (zie website: 

http://www.sunshine4kids.be). 

Ook het mooie project ‘Help kids to school’ werd aangedaan in Ukunda. De delegatie werd er 

hartelijk ontvangen door John Mwania die het veldwerk doet. De Lightmoon Junior Academy is één 

van de vier scholen waarmee samengewerkt wordt. Zeven kinderen die door het project opgevolgd 

worden gaan er naar school. Het initiatief is een prachtig voorbeeld van kinderen die de kans krijgen 

om onderwijs te volgen en op die manier een toekomst kunnen uitbouwen. Momenteel worden de 

schoolresultaten van 25 kinderen opgevolgd. (www.helpkidstoschool.be) 

Kenia: economie en aquacultuur 
Naast de interessante havencontacten in Mombasa lag de nadruk ook op aquacultuur; in dit kader 

bezocht de delegatie Kenyan  Marine and Fisheries Research Institute en een pekelkreeftjeskwekerij.  

Het Vliz en het KMFR ondertekenden in 2012 een intentieverklaring voor bilaterale samenwerking op 

gebied van mariene wetenschappen. Het gezelschap begaf zich ook naar Watamu om er een 

onderzoeks- en natuurbehoudproject rond mangroves te bezoeken. 

Economische missie Kazachstan en Oezbekistan 
Samen met Hans Maertens, directeur-generaal van VOKA West-Vlaanderen, presideerde de 

gouverneur de economische missie naar Kazachstan en Oezbekistan. Kazachstan is vooral welvarend 

door de olie en gasindustrie. Oezbekistan is de 3de grootste katoenexporteur in de wereld. In Almaty 

werd de campus Kazadi, verbroederde partner van Howest, aangedaan. In 2011 richtte Howest 

samen met de Kazach National Tecnical University deze nieuwe campus op. In Tashkent hield de 

gouverneur een toespraak op het businessforum. De delegatie werd ook ontvangen door Michel 

Peetermans, de Belgische ambassadeur in Astana. De deelnemers blikken tevreden terug op een 

leerrijke handelsmissie waarop ze interessante contacten legden en zakelijke opportuniteiten 

ontdekten.(23/9-1/10/2014) 

Opening Flanders Fields Memorial Garden 
In Londen openden Z.M. Koning Filip, de Britse Koningin Elizabeth II, minister van Defensie Steven 

Vandeput en Vlaams minister-president Geert Bourgeois de Flanders Fields Memorial Garden. Met 

de tuin wordt de 100ste verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Doel is een 

blijvende herinnering van hoop en vrede uit te dragen en al wie vocht en het leven verloor tijdens de 

Grote Oorlog te herdenken en te eren. Ook de gouverneur woonde de plechtigheid in Londen bij. 

(6/11/2014) 

 

7.3 REPRESENTATIE BINNEN WEST-VLAANDEREN 
 
Netwerking en samenwerking staan centraal in de functie van de gouverneur. Elkaar leren kennen, 

informatie uitwisselen, kennis delen bieden een onmiskenbare meerwaarde. Een goede 
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terreinkennis is onlosmakelijk verbonden met de functie van gouverneur. In gezamenlijk overleg 

doeltreffende maatregelen nemen en oplossingen formuleren draagt bij tot efficiënte samenwerking. 

In 2014 stonden er 715 activiteiten op de agenda van de gouverneur; dit betreft zowel 

bedrijfsbezoeken, manifestaties en plechtigheden, vergaderingen en bezoeken. Hij hield 85 

toespraken over diverse onderwerpen (ontvangst consuls, fietsveiligheid, noodplanning…). 

Op  23 oktober 2014 sprak de gouverneur zijn rede uit voor de provincieraad. Thema was: BOVENal 

ONDERnemen. (zie ook website: www.gouverneurdecaluwe.wordpress.com).  

http://www.gouverneurdecaluwe.wordpress.com/

