Beste lezer

We worden dagelijks overstelpt met berichtgevingen, statistieken en diverse communicatie. Onze
hoofden zitten zodoende vol met informatie. De aanvoer aan gegevens en feiten is onstilbaar. De
hoeveelheid informatie neemt steeds meer toe en door de ontwikkelingen in de
informatietechnologieën kan men steeds makkelijker en sneller toegang tot deze informatie krijgen.
Informatiestress treedt daarom steeds vaker op. In de loop der tijd zijn meerdere termen voor deze
vorm van stress in gebruik geraakt, zoals infobesitas en datasmog.
En ja, op mijn beurt zorg ik ook voor een aanvoer van informatie, met het jaarverslag 2016. Dit
verslag acht ik nog steeds relevant en nuttig. Het is een samenvatting van alle activiteiten waarvoor
ik verantwoordelijk ben en waarvoor mijn diensten instaan. Ik neem aan dat niemand dit jaarverslag
ter hand neemt om het van A tot Z te lezen. Wel is het handig om in een oogopslag over een
bepaalde activiteit te kunnen lezen wat er in het afgelopen jaar werd ondernomen. In elk geval hoop
ik dat de lezers geschikte informatie terug vinden.
Graag ook een woord van dank aan alle medewerkers voor hun inbreng en inzet.
Carl Decaluwé
Gouverneur van West-Vlaanderen
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Deel 1
Vlaamse opdrachten en
bevoegdheden
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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 het personeel van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur(ABB) dat gehuisvest is
in het Vlaams Administratief Centrum (VAC) nabij het NMBS-station te Brugge.
Sinds 1 januari 2015 werkt het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) volgens een nieuwe
organisatiestructuur; intern gekend als ABB2.15.
Er werden drie horizontale afdelingen gecreëerd:
• Afdeling Beleidscoördinatie & kenniscentrum
• Afdeling HR- en Organisatieontwikkeling
• Afdeling Facility & ICT
Daarnaast vijf verticale afdelingen:
• Afdeling Lokale Financiën
• Afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel
• Afdeling Lokale Organisatie en Werking
• Afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand
• Afdeling Gelijke Kansen, Integratie & Inburgering

Jaarverslag 2016

Specifiek voor het VAC Brugge kan men terecht bij de volgende afdelingen:
AFDELING LOKALE ORGANISATIE EN WERKING
Met de teams:
Team organisatie en werking lokale besturen
Team ruimtegebonden aangelegenheden
AFDELING LOKALE FINANCIËN:
Met de teams:
Team financiën lokale besturen
Team Financiën Eredienstbesturen
Team Fiscaliteit
AFDELING LOKALE SAMENWERKING, VERZELFSTANDIGING EN PERSONEEL:
Met de teams:
Team personeel
Team samenwerking & verzelfstandiging
AFDELING FACILITY & ICT
Dit team ondersteunt de bovenstaande afdelingen & teams in hun werking.
Het personeel 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 WestVlaanderen. 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, … .
Tenslotte 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.
Voor meer informatie over de werking
van ABB en de thema’s waarvoor u bij
ons terecht kunt:
www.lokaalbestuur.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 2016 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 2016
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per thema en onderwerp. Anderzijds wordt informatie gegeven over het aantal dossiers in het kader
van bestuurlijk toezicht dat in de loop van 2016 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:
146 klachten
2295 dossiers van inzendingsplichtige besluiten
779 adviesvragen

AFDELING LOKALE ORGANISATIE EN WERKING
1.1 Organisatie en werking lokale besturen
De behandeling van volgende onderwerpen hoort onder het thema “organisatie en werking lokale
besturen” thuis: de organisatie en werking van de raden en van de uitvoerende colleges,
openbaarheid van bestuur, het statuut van de mandatarissen, de voordracht, benoeming en
eedaflegging van de burgemeesters, … .

1.1.1 Adviesvragen
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 143 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
de organisatie en werking van de lokale besturen:
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1.1.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
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In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 85 klachten behandeld m.b.t. de organisatie en werking
van de lokale besturen. Er werden geen schorsende maatregelen opgelegd door de gouverneur,
maar de minister heeft wel 1 vernietigende maatregelen genomen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoud van de klachten: tegen welk bestuur werd
klacht ingediend en waarover ging de klacht.
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1.1.3 Voordracht en eedaflegging burgemeesters
Naar aanleiding van gemeenteraadsverkiezingen of ten gevolge van het ontslag van de burgemeester
moet er een nieuwe burgemeester aangesteld worden. Daarvoor 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 personeelsleden van het team organisatie en 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 in van de procureur-generaal van het hof van beroep.
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 2016: 4
Aantal eedafleggingen in 2016: 4

1.2 Ruimtegebonden aangelegenheden
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 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 104 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
overheidsopdrachten en patrimonium van lokale besturen:
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Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: klachten m.b.t. ruimtelijke ordening, milieu, …
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: gemeentebedrijven en andere verzelfstandigingsvormen,
provinciebestuur, provinciebedrijven en andere verzelfstandigingsvormen, O.C.M.W.-verenigingen.
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Daarnaast werden ongeveer 315 vragen van lokale besturen m.b.t. overheidsopdrachten en
patrimonium mondeling beantwoord.

1.2.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 34 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 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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1.2.3 Gesubsidieerde werken aan niet beschermde gebouwen erkend voor de
uitoefening van de eredienst
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 via de gouverneur.
In 2016 werden 19 dossiers in verband met gesubsidieerde werken aan nietbeschermde gebouwen erkend voor de uitoefening van de eredienst behandeld
Waarvan 19 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg
Onderverdeeld als volgt:
Ontwerp: 15
Gunning: 4

1.2.4 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 2016 werden 113 dossiers in verband met gemeentelijke rioleringswerken met
gewestbijdrage behandeld
Waarvan 113 met positief gevolg
Waarvan 0 met negatief gevolg

1.2.5 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 2016 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
Jaarverslag 2016
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1.2.6. 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.
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 2016 werden 14 dossiers in het kader van onteigeningen behandeld, waarvan 10
nieuwe dossiers en 4 dossiers die daarvoor werden ingediend maar nog niet waren
afgehandeld. Voor 3 dossiers werd een ministerieel besluit tot machtiging afgeleverd.
Voor 1 dossier werd de machtiging door de minister geweigerd en werd ook de
herziening geweigerd. 7 dossiers zijn nog lopend en 3 dossiers werden stopgezet. In
het kader van de onteigeningsprocedure werden 10 adviesvragen ingediend.

1.2.7. Strandconcessies
Jaarlijks dienen de 10 kustgemeenten vóór 1 mei aan de gouverneur mee te delen welke
maatregelen er zullen worden genomen inzake de strandconcessies voor de exploitatie van baden,
met name het organiseren van een reddingsdienst alsook het organiseren van een dienst voor hulp
aan drenkelingen.
Jaarlijks worden hiervoor de 10 kustgemeenten aangeschreven en uit de antwoorden wordt een lijst
samengesteld met organisatie over de ganse kust welke wordt meegedeeld aan de
provinciegouverneur en de arrondissementscommissarissen.

1.2.8. Begraafplaatsen en lijkbezorging
Sinds 1 januari 2002 behoort de materie van de begraafplaatsen en de lijkbezorging tot de
bevoegdheid van de gewesten (artikel 6,§1, VIII, 7° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen, zoals vervangen door de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende
overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen).
Het Vlaamse Gewest vaardigde op basis van de haar toegekende bevoegdheid het Decreet van 16
januari 2004 inzake de begraafplaatsen en de lijkbezorging uit a(B.S. 10 februari 2004).
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Sinds 1 januari 2015 (conform de afspraken binnen ABB 2.15) behoort het pakket ‘begraafplaatsen
en lijkbezorging’ tot de taken van team Ruimtegebonden Aangelegenheden (en niet langer tot de
taken van team Organisatie en Werking).
Carolien Denys is (samen met Sofie De Keersmaeker uit afdeling Antwerpen) verantwoordelijke voor
de begraafplaatsen en lijkbezorging in Vlaanderen. Zij staat in voor juridische adviesverlening aan
burgers, begrafenisondernemers, belangengroepen, gemeenten en kabinetten. Parlementaire
vragen worden eveneens door haar beantwoord en ze helpt mee aan decreetvoorbereidend
werk. Er wordt hierbij vaak agentschapoverschrijdend gewerkt (vb. i.v.m. aanpassing decreet ikv
ebola met Agentschap Zorg en Gezondheid, i.v.m. natuurbegraafplaatsen met Agentschap Natuur en
Bos (Inverde)).

AFDELING LOKALE FINANCIËN
1.1 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, … 4.

1.1.1 Adviesvragen
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 282 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
financiën en fiscaliteit van lokale besturen:
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Vanaf 01/01/2013 zijn de besluiten van de politiezone over de begroting of de rekening geen besluiten meer
die naar de provinciegouverneur als commissaris van de Vlaamse Regering moeten gezonden
worden. Bijgevolg werden deze gegevens niet meer in het jaarverslag opgenomen.
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1.1.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 10 klachten behandeld m.b.t. de financiën en de
fiscaliteit van de lokale besturen.
In 3 gevallen werd naar aanleiding van de klacht een opmerking gemaakt aan het bestuur. In de
andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel
mogelijk.
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1.1.3 Bestuurlijk toezicht – behandeling inzendingsplichtige besluiten
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 2171 toezichtdossiers behandeld m.b.t. de financiën en
de fiscaliteit van de lokale besturen. In 532 gevallen werd naar aanleiding van de controle van een
besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt. In 4 gevallen werd het besluit geschorst. In 2
gevallen werd het besluit goedgekeurd, mits ambtshalve wijzigingen. In de andere gevallen werd er
geen toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk.
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AFDELING LOKALE SAMENWERKING, VERZELFSTANDIGING EN
PERSONEEL
1.1 Personeel lokale besturen

5

Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: beslissing m.b.t. dwingende en onvoorziene kosten, een
saneringslening, een overruling van een weigering tot betaling, een overruling van een weigering tot visering, …
7
Inclusief budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan
8
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
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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 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 165 adviesvragen geregistreerd en beantwoord m.b.t.
de personeelsaangelegenheden van lokale besturen:
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1.4.2 Bestuurlijk toezicht – klachtenbehandeling
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 17 klachten behandeld m.b.t.
personeelsaangelegenheden van de lokale besturen. In 2 gevallen heeft dit aanleiding gegeven tot
een schorsing en/of een vernietiging. Er werd in 1 geval een opmerking gemaakt aan het bestuur. In
de andere gevallen werd er geen toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel
mogelijk. Op het ogenblik dat dit jaarverslag werd opgemaakt zijn er nog 3 dossier in behandeling.
Het resultaat is nog niet gekend.
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1.4.3 Bestuurlijk toezicht – behandeling besluiten rechtspositieregeling
In 2016 heeft ABB West-Vlaanderen in totaal 124 toezichtdossiers behandeld m.b.t. de wijziging van
de rechtspositieregelingen van de lokale besturen. In 32 gevallen werd naar aanleiding van de
controle van een besluit een opmerking aan het bestuur gemaakt, in 0 gevallen werd het besluit
geschorst en in 0 gevallen werd het besluit vernietigd. In de andere gevallen werd er geen
toezichtmaatregel genomen of was er geen toezichtmaatregel mogelijk.
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Onder “andere” wordt mogelijks gerekend: individuele personeelsdossiers
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Totaal
1.4.4

124
Aanvragen eervolle onderscheidingen lokale en regionale besturen

In 2016 werden door ABB West-Vlaanderen 98 aanvragen voor eervolle onderscheidingen behandeld
waarvan 77 voorstellen voor een onderscheiding in de Nationale Orden voor personeel en
mandatarissen van lokale besturen, 13 voorstellen voor leden van een vereniging en 8 aanvragen
voor een Burgerlijk Ereteken voor dienstanciënniteit. Daarnaast werden 20 adviesvragen over deze
materie beantwoord. Er werden eveneens 55 ontwerpdossiers ingestuurd om na te zien.
Voor de Burgerlijke Eretekens voor mandatarissen en personeel van de lokale en provinciale
besturen werd één Koninklijk Besluit ondertekend:
- K.B. Bonny op 14 juni 2016
Voor de Nationale Orden voor mandatarissen en personeel van de lokale en provinciale besturen
werden volgende Koninklijke Besluiten ondertekend:
- K.B. Lamers, De Vulder, Braeckman, ondertekend op 12 juni 2016 voor de promotie van 8 april
2016. Dit Koninklijk Besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 16 augustus 2016.
- K.B. De Meerleer, Cardoen, ondertekend op 29 februari 2016 voor de promotie van 15 november
2015. Dit Koninklijk Besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad op 29 april 2016.

HOOFDSTUK 2 – ANDERE TAKEN
2.1 Coördinatieopdracht
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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:

2.2 JACHT
De arrondissementscommissaris is in het Vlaamse Gewest bevoegd voor het afleveren van het
jachtverlof en/of jachtvergunning en het goedkeuren van jachtplannen. De dienst van de
gouverneurs staat in voor de administratieve ondersteuning van deze taken.
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Jachtverloven en - vergunningen
Wie in het Vlaamse Gewest wil jagen, dient in het bezit te zijn van een jachtverlof, dat telkens geldig
is voor één jachtseizoen (1 juli – 30 juni). De titularis van dit jachtverlof kan ook als gastheer een
jachtvergunning aanvragen voor iemand die niet in het Vlaamse Gewest woont. De jachtvergunning
is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.
Voor het jachtseizoen 2016-2017 waren er in West-Vlaanderen 2.275 aanvragen voor jachtverloven,
waarvan 37 aanvragen voor jachtverloven om enkel op zondag te jagen. Er waren 150 aanvragen
voor jachtvergunningen. 6 aanvragen voor een jachtverlof zijn geweigerd. 2 jachtverloven zijn in de
loop van 2016 ingetrokken. Het Jachtadministratiebesluit voorziet in een beroepsmogelijkheid bij het
ANB bij een weigering of intrekking van het jachtverlof. Drie personen maakten tijdens het
jachtseizoen gebruik van deze beroepsmogelijkheid.
In 2015 is gestart met een onlinemodule om het jachtverlof of jachtvergunning aan te vragen. Dit
digitaal loket past in de ambitie om volop in te zetten op digitale dienstverlening. Als kanaal om deze
werkstroom te verwerken, viel de keuze op het bestaande e-loket fauna en flora van ANB. Het aantal
personen die online het jachtverlof aanvroeg steeg van ongeveer 20% (2015) naar 42% (2016). Er zijn
vanaf 2017 enkele aanpassingen aangekondigd om het gebruiksgemak van dit e-loket te verhogen.
Zo is voorzien in een integratie van betalingsfaciliteiten. Dit zal ook de administratieve
verwerkingstijd voor de medewerkers van de diensten Jacht ten goede komen, die tot op heden
telkens een manuele controle op de betalingsbewijzen dienden door te voeren.

Jachtplannen
De Vlaamse Regering keurde op 15 april 2016 het besluit houdende de wijziging van diverse
bepalingen van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 definitief goed. Dit besluit herstelt de
bepalingen over de procedure tot indiening en goedkeuring van een jachtplan die vernietigd waren
door een arrest van de Raad van State. Sinds 30 april 2016 dient een jachtrechthouder voor elk
perceel in zijn voorstel van jachtplan dat in het vorig jachtseizoen niet was opgenomen in een
goedgekeurd jachtplan een schriftelijk bewijs van jachtrecht toe te voegen. Artikel 31§1 van het
Jachtadministratiebesluit bepaalt dat een voorstel van jachtplan ingediend moet worden vóór 1 april.
Het wijzigingsbesluit is pas later goedgekeurd, waardoor een overgangsbepaling is ingevoerd, en dit
enkel voor 2016, waarbij de indiener van het jachtplan schriftelijke bewijzen moet nasturen tegen 1
juni 2016. Bij afwezigheid van deze schriftelijke bewijzen is voorzien dat de
arrondissementscommissaris de bewijzen alsnog opvraagt.
De arrondissementscommissaris vergelijkt de voorstellen van jachtplannen en controleert of
percelen voorkomen in meer dan één voorstel van jachtplan. Doordat de spelregels wijzigden
middenin de goedkeuringscyclus van jachtplannen, was de uiterste datum van 30 juni 2016 om deze
jachtplannen goed te keuren niet langer realistisch. Als tegemoetkoming verlengde de
arrondissementscommissaris eenmalig de goedgekeurde jachtplannen van 2015-2016 tot de datum
van goedkeuring van het ingediende voorstel van jachtplan 2016-2017. De krappe administratieve
termijnen om de jachtplannen goed te keuren, blijven een aandachtspunt.
Het Jachtadministratiebesluit bepaalt dat de individuele jachtrechthouder of de wildbeheereenheid
jaarlijks een voorstel van jachtplan indient bij de arrondissementscommissaris. Voor het jachtseizoen
2016-2017 zijn er 43 individuele jachtplannen en 24 jachtplannen van een wildbeheerseenheid
goedgekeurd. Er werden 39 voorstellen van jachtplannen ingediend met wijzigingen (inclusief
uitbreidingen) sinds de vorige goedgekeurde versie van het jachtplan. Slechts 1 onafhankelijke
jachtrechthouder en 1 wildbeheerseenheid maakten gebruik van de mogelijkheid om het jachtplan
op een digitale kaart in te dienen. Tijdens de goedkeuringscyclus zijn 66 overlappingen weggewerkt
voor een totaal van 4123 percelen. Art. 33 van het Jachtadministratiebesluit bepaalt verder dat het
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jachtplan kan geraadpleegd worden bij de arrondissementscommissaris. In 2016 vroegen 23
belanghebbenden om inzage te krijgen in een jachtplan.
68 grondeigenaars richtten een verzoek aan de arrondissementscommissaris om een jachtplan aan te
passen door hun eigendom uit te kleuren. Er is sinds 12 juli 2016 een Ministerieel Besluit dat de
minimale gegevens bepaalt waaraan een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel moet
voldoen. De eigenaar kan het jachtrecht aantonen via een kopie van de eigendomsakte of het
aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Vanuit West-Vlaanderen is in 2016 een procedure
opgestart om dit proces te vereenvoudigen en voor alle diensten Jacht toegang te krijgen tot de
webtoepassingen van de Algemene Administratie PatrimoniumDiensten (AAPD). Dit moet ervoor
zorgen dat de jachtrechthouder geen formulieren meer moet indienen, waarvan de informatie al
beschikbaar is bij een (andere) overheidsdienst. De implementatie van deze digitale
gegevensuitwisseling tussen de FOD Financiën, waartoe de AAPD behoort, en de diensten Jacht is
voorzien tegen midden 2017.
Ook in de digitale ontsluiting van jachtplannen neemt West-Vlaanderen het voortouw en dit als
vertegenwoordiger van de arrondissementscommissarissen en de diensten van de gouverneurs in
een werkgroep samen met vertegenwoordigers van het Departement Kanselarij & Bestuur, van het
Agentschap Natuur & Bos, van Informatie Vlaanderen en van (het Kenniscentrum van) de
Hubertusvereniging Vlaanderen. Tijdens de periode 2015-2018 is er door de Hubertusvereniging
immers ondersteuning aan de diensten Jacht in het digitaliseren van jachtplannen. De werkgroep is
bedoeld om de jachtplannen digitaal te ontsluiten via www.geopunt.be vanaf de zomer van 2017.
Elke bezoeker van de website krijgt dan een overzicht van de bejaagde terreinen in gans Vlaanderen.

2.3 MILIEUHANDHAVING
14
Wanneer een lokaal bestuur in gebreke blijft bij de vaststelling van een milieudelict, kan de
gouverneur bestuurlijke maatregelen (bevel tot stopzetting activiteiten, verzegeling gebouwen of
installaties tot zelfs gedeeltelijke of volledige sluiting van een inrichting) opleggen op gemotiveerd
verzoek van belanghebbenden.
Er werden geen dossiers behandeld in 2016.
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Deel 2
Federale opdrachten en
bevoegdheden
15

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN - PERSONEEL
1.1 Algemeen
PERSONEEL
Er zijn 34 personeelsleden tewerkgesteld bij de federale diensten van de gouverneur, die ressorteren
onder de FOD Binnenlandse Zaken. Twee personeelsleden zijn langdurig afwezig (niet opgenomen in
de tabel).
Federaal personeelsbestand in West-Vlaanderen op 31 december 2016

Niveau A
Directeur

1

Attaché

9

Totaal

10

Niveau B
Administratief
deskundige
Financieel
deskundige

Niveau C
Administratief
assistent

19

1

1

Niveau D
Administratief
medewerker
Technisch
medewerker
Medewerker
keuken/onderhoud

19

HOOFDSTUK 2 - BINNENLANDS BESTUUR
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Totaal
1
1
2
4

34

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 2016 werden er 18 akten vertaald.
RAMPENFONDS, RAMPENSCHADE
De rampen vanaf 1 juli 2014 zijn een Vlaamse bevoegdheid. Rampen die zich voordeden vóór 1 juli
2014 blijven een federale bevoegdheid.
Erkenning van rampen die zich voordeden vóór 1 juli 2014
Bij Koninklijk besluit van 7 mei 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2015 werden
de volgende fenomenen in West-Vlaanderen als algemene ramp erkend
• Overvloedige regenval 10 oktober 2013: Ardooie, Bredene, Brugge, Gistel, Hooglede,
Koksijde, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lendelede, Oostkamp, Staden,
Zonnebeke en Zuienkerke
• Windhoos 20 oktober 2013: Hooglede
• Windhoos 25 januari 2014: Ardooie, Brugge, Ieper, Kortrijk, Langemark-Poelkapelle,
Ledegem, Menen, Ruiselede, Tielt, Wervik, Wevelgem en Wingene
• Hagel 7, 8, 9 juni 2014: alle West-Vlaamse gemeenten
• Overvloedige regenval 7, 8, 9 juni 2014: Ardooie, Beernem, Hooglede, Houthulst, Ieper,
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Oostkamp, Pittem, Poperinge, Ruiselede en Staden
Op 30 september 2015, de datum tot wanneer een dossier kon worden ingediend, waren er in totaal
1771 aanvragen tot financiële tegemoetkoming ingediend bij de federale dienst van het
rampenfonds.
Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2016 van het KB van 16 augustus 2016
werd het Koninklijk Besluit van 7 mei 2015, waarbij de overvloedige regenval 2014 als algemene
ramp erkend wordt en waarbij de geografische uitgestrektheid van het rampgebied afgebakend
wordt, gewijzigd.
De gemeenten Kortemark, Lichtervelde, Vleteren en Wingene kregen de bijkomende erkenning en de
geteisterden uit die gemeenten kregen tot 31 december 2016 de tijd om een aanvraag in te dienen
tot financiële tegemoetkoming.
Uiteindelijk werden 134 nieuwe aanvragen ingediend en 54 dossiers met de vraag te worden herzien.
Overvloedige regenval 10 oktober 2013
Windhoos 20 oktober 2013
Windhoos 25 januari 2014
Hagel 7, 8, 9 juni 2014
Overvloedige regenval 7, 8, 9 juni 2014

67
23
112
1114
619

TOTAAL

1935
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HOOFDSTUK 3 - VERGUNNINGEN, TOELATINGEN EN
DOCUMENTEN
3.1 Vergunningen, toelatingen en documenten
WAPENWET
Overzicht van de activiteiten in aantallen dossiers
Totaal aantal ingediende aanvragen in 2016

1554

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

2025
1663
1
5
1
1
1
20
60
0
15
0
413
674
15

Overzicht per soort model 9
Aantal
model 9 registratie jager
756
model 9 registratie sportschutter
907
model 9 historische activiteiten
0
model 9 bijzondere wachters
0

*

Bij de 5-jaarlijkse controles wordt telkens het volledige wapenbezit gecontroleerd 674 personen kregen
een controle.
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3.2 Reisdocumenten
Verzamelstaat afgifte van paspoorten, reisdocumenten en visa in 2015
Afgeleverd overeenkomstig de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek
Reisdocumenten
Paspoorten Politieke
Belgen
Vluchtelingen
293
1072

Reisdocumenten Reisdocumenten
Vreemdelingen Staatlozen
46
22

Totaal
1433

In het jaar 2016 werden volgens spoedprocedure 68 paspoorten en reisdocumenten uitgereikt en
volgens de normale procedure 1365. In totaal werden 258 paspoorten en reisdocumenten tegen
verminderd tarief afgeleverd voor minderjarigen (- 18 jaar).
Tarieven paspoorten en reisdocumenten

Tarieven (geldig vanaf 1 januari 2006)
Tarieven (geldig vanaf 1 januari 2006)
Reisdocument geldig voor 2 jaar
Paspoort geldig voor 7 jaar
Gewone procedure - reisdocument
Gewone procedure - paspoort
Spoedprocedure - reisdocument
Spoedprocedure – paspoort

€ 20
€ 30
€ 41
€ 35
€ 210
€ 210

consulair recht
consulair recht
productiekost
productiekost
productiekost
productiekost
18

Evolutie van het aantal afgeleverde paspoorten en reisdocumenten gedurende de voorbije 5 jaar
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Evolutie van de geïnde retributies gedurende de voorbije 5 jaar
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BIJZONDERE WACHTERS
Artikel 61 van het veldwetboek bepaalt dat bijzondere wachters, aangeduid door jachtrechthouders
om hun jachtterreinen te bewaken, dienen te worden erkend door de gouverneur.
Dit gebeurt op advies van de procureur en de arrondissementscommissaris.
Wanneer de adviezen gunstig zijn, en de kandidaat-bijzondere veldwachter voldoet aan alle
voorwaarden opgenomen in het Koninklijk Besluit van 8 januari 2006, wordt hij door de gouverneur
erkend.
In 2016 werden 2 nieuwe bijzondere wachters erkend door de gouverneur.
Per 1 januari 2017 zijn er 76 bijzondere wachters in dienst in de provincie West-Vlaanderen.
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 2016 werden 6 dossiers
behandeld en werd gunstig advies verleend voor de overbrenging.
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 2016 werden 24 aanvragen behandeld. Er werden 21 toelatingen tot afwijking verleend. Voor één
dossier was het diploma niet geldig, een tweede werd niet verder aangevraagd en een derde dossier
was onontvankelijk.
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3.3 Politionele veiligheid
MANDAATHOUDERS

In 2016 hebben 2 zones advies gevraagd inzake de aanwijzing voor het mandaat van korpschef. Door
de gouverneur werd aan 1 zone advies gegeven, voor de andere zone was de aanvraag eind 2016 nog
in behandeling.
Verder werden van 7 zones aanvragen ontvangen om de huidige korpschef te evalueren met het oog
op de vernieuwing van zijn mandaat. Voor 6 zones werd reeds een gunstige evaluatie bezorgd, voor
de overige zone was de aanvraag eind 2016 nog in behandeling.
ADMINISTRATIEF TOEZICHT OP DE LOKALE POLITIE
(ART. 65 TOT EN MET 89 W.G.P.)
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 2016.
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 16 zones werden één of meerdere begrotingswijzigingen ontvangen. 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 2016 werd van de jaarrekeningen 2003 en 2004
telkens 1 rekening goedgekeurd.
De rekening 2014 werd goedgekeurd van tien zones. De rekening 2015 werd goedgekeurd van elf
zones. Van volgende jaren “rekening 2005-2006-2007-2008-2009-2015” is er telkens nog één dossier
waarvan de termijn nog lopende is.
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 2016 werden er 10 formatiewijzigingen ingediend, door 9 zones. 9
wijzigingen werden goedgekeurd. 1 wijziging werd niet goedgekeurd. Eventuele problemen die aan
bod kwamen bij de opmaak van de formatiewijzigingen, werden via (voorafgaand) overleg opgelost.
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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 2016 werden er 2 klachten ingediend. 1 klachtdossier werd overgemaakt aan het toezicht van de
Vlaamse Overheid, Agentschap Binnenlands Bestuur.
AUTORALLY’S

Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
In 2016 heeft de gouverneur op basis van artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 75 machtigingen verleend tot het
organiseren van snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of –wedstrijden voor
motorrijtuigen.
Rally’s en/of rallysprints die plaatsvonden op het grondgebied van meerdere gemeenten in de
provincie West-Vlaanderen
In 2016 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 15de editie van de rallysprint van Moorslede,
• De 43ste editie van de TAC – Rally,
• De 10e ORC Canal rally,
• De KENOTEK Ypres rally,
• De 36ste editie van de TBR Rally,
• De 6de editie van de rally van Staden,
• De 56ste editie van de autorally ‘Conxion Omloop van Vlaanderen’,
• De 16de editie van de Hemicuda rally,
• De 4e editie van de rally ‘6-uren van Kortrijk’.
Daarnaast waren er ook nog de 44ste editie van de rallysprint van de Monteberg en de 42ste editie van
de MOTUL WOODSTOXX rally van Wervik. Zij werden wel opgevolgd door de diensten van de
gouverneur, maar een coördinatie was niet langer vereist aangezien hun parcours zich nog slechts
beperkte tot het grondgebied van één gemeente.
Incidenten
Naar aanleiding van al deze wedstrijden werden ons in 2016 in totaal twee incidenten gemeld.
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3.4 Civiele veiligheid
BRANDWEER

Hervorming Civiele Veiligheid
De gouverneur volgt de hervorming van de civiele veiligheid van nabij op. Op geregelde tijdstippen
wordt een overleg georganiseerd met de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken van de
hulpverleningszones. Daarin worden niet alleen de heikele punten van de hervorming besproken,
maar worden ook initiatieven genomen om zonegrensoverschrijdend samen te werken. Zo werd in
2016 de basis gelegd voor het ontwikkelen van een interzonale dispatching.
De gouverneur kaart, ter ondersteuning van en in overleg met de zones, heikele dossiers ook
regelmatig aan bij de bevoegde ministers. Zo werden in 2016 bijvoorbeeld de problemen rond het
dossier “dringende medische hulpverlening” aangekaart bij de minister van Binnenlandse Zaken en
werd aangedrongen op een mogelijkheid om zonepersoneel te detacheren naar kustzones in het
hoogseizoen. Dat laatste werd intussen mogelijk gemaakt.
Administratief toezicht op de hulpverleningszones
Art. 120-153 WCV
Het specifiek administratief toezicht dat door de WCV werd ingesteld op de besluiten van de
zoneraden, werd in 2015 opgestart. In 2016 kreeg dit verder vorm.
Overzicht van het administratief toezicht voor het jaar 2016.
Bijzonder toezicht

22

Financieel
De dotatiebesluiten van de gemeenten aan de hulpverleningszone werden opgevraagd en er werd
nagekeken of het bedrag van de dotatie 2016 overeenstemde met het bedrag opgenomen in de
zonebegroting. Indien dat het geval was, werden de dotaties goedgekeurd via een clausule in het
goedkeuringsbesluit van de begroting. Er stelden zich geen problemen.
Voor elke hulpverleningszone van de provincie werd een begrotingsdossier aangelegd.
De begrotingen werden goedgekeurd op voorwaarde dat in de eerstvolgende wijziging de nodige
aanpassingen zouden worden aangebracht met betrekking tot de juiste bedragen van de federale
dotaties.
Van alle zones werden één of meerdere begrotingswijzigingen ontvangen (in totaal 7). Alle
ingediende begrotingswijzigingen werden goedgekeurd.
Van elke hulpverleningszone werd de rekening 2015 werd tijdig ontvangen en na onderzoek
goedgekeurd.
Personeel
Ook de personeelsplannen van de hulpverleningszones zijn onderworpen aan het bijzonder
administratief toezicht. Alle hulpverleningszones van West-Vlaanderen dienden in 2016 voor het
eerst een personeelsplan in. Dat personeelsplan vormt de basis van het aanwervingsbeleid van de
zones. Alle personeelsplannen werden goedgekeurd.
Algemeen toezicht
Het toezicht op de overige handelingen van de zoneraden of zonecolleges, genomen ingevolge
bevoegdheidsdelegatie van de zoneraden, wordt het algemeen administratief toezicht genoemd.
Het gaat hier over een schorsings- en vernietigingstoezicht.
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De zones dienen aan de gouverneur de lijsten te bezorgen van de genomen beslissingen in de
zoneraad en het zonecollege. 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.
De overzichtslijsten van de besluiten van de zoneraden en zonecolleges worden systematisch
nagekeken en indien nodig worden inzendingsplichtige besluiten opgevraagd en onderzocht.
Het algemeen toezicht wordt uitgeoefend door de gouverneur in overleg met de Algemene Directie
Civiele Veiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken. De nadruk ligt op de voorafgaande advisering van
de zones, zodat het grootste aantal problemen op voorhand wordt opgelost.
Aan verschillende zones werden opmerkingen (zowel schriftelijk als mondeling) in verband met de
genomen besluiten geformuleerd. Er werden geen besluiten geschorst.
Klachten
In 2016 werden er 5 klachten ingediend. Indien nodig wordt nauw overlegd met de diensten bevoegd
voor het Vlaams toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Algemene Directie Civiele
Veiligheid.
Van bij het begin werd er door de gouverneur voor geopteerd om te kiezen voor een proactieve
aanpak, om het aantal negatieve beslissingen in het kader van dit toezicht te minimaliseren en de
zones optimaal te ondersteunen.

3.5 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 specifieke
aanpak vergen, is de gouverneur verplicht om daarvoor een Bijzonder Nood- en Interventieplan
(BNIP) op te maken, waarin aangepaste interventiemethoden zijn opgenomen.
ACTUALISATIE
Volgende plannen werden in 2016 geactualiseerd of opgemaakt:
•
•
•
•
•
•

Mini-plan West-Vlaanderen
Afsprakenregeling drenkelingen
BNIP Afschakelplan
BNIP GFS nv
BNIP Mass Rescue
BNIP Terro

Indien deze actualisatie een grote verandering van het plan betekende, dan wordt hierop verder
ingegaan bij de bespreking van de actuele dossiers.
OEFENINGEN
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
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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 2016 werden de oefeningen gepland in De Haan (4 juli), in Koksijde (3 augustus) en in KnokkeHeist (26 september). De weergoden zaten mee waardoor de oefeningen konden doorgaan.
Seveso oefeningen
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 in 2016 twee oefeningen met hoge drempel Sevesobedrijven.
Hieronder vindt u een overzicht van deze oefeningen:
Alarmeringsoefening bij Proviron Basic Chemicals nv en Proviron Functional Chemicals nv te
Oostende
Op 24 mei 2016 vond een alarmeringsoefening plaats in samenwerking met het hoge drempel
Sevesobedrijf Proviron Basic Chemicals nv en Proviron Functional Chemicals nv. Het doel van deze
oefening was het uittesten van de alarmering van de hulpdiensten en het verwittigen van de leden
van het CC-PROV bij de afkondiging van de provinciale fase. Verder werd ook het activeren van de
sirenes via een stille test ingeoefend.
Daar er een gezamenlijk provinciaal Bijzonder Nood- en Interventieplan werd opgemaakt voor de
bedrijven Proviron Basic Chemicals nv en Proviron Functional Chemicals nv te Oostende, is de
oefening ook op beide bedrijven van toepassing.
Deze oefening leidde tot de actualisatie van de actiekaart en ook het alarmeringsschema voor deze
bedrijven werd geüpdatet. Doordat het bestaande BNIP reeds dateert van 2011 werd er beslist om
het BNIP te herwerken op basis van de nieuwe samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapporten die voor
beide bedrijven werden ingediend in mei 2016. De eerste vergadering van de werkgroep start in het
voorjaar van 2017.
Table topexercise (TTX-oefening) bij Brenntag nv te Deerlijk
Op 28 september 2016 werd er, in opdracht van de gouverneur, een TTX-oefening georganiseerd. Dit
in samenwerking met de verschillende disciplines en het Sevesobedrijf Brenntag nv te Deerlijk.
De hoofdactiviteit van het bedrijf Brenntag nv is de lokale distributie van industriële chemicaliën en
chemische specialiteiten in bulk en colli en de hieraan verbonden handelingen. Brenntag nv is een
hogedrempel Sevesobedrijf omwille van de aanwezigheid van onder andere giftige, oxiderende en
milieugevaarlijke stoffen.
In het scenario werd er vertrokken van een ongeval tussen 2 tankwagens op de terreinen van
Brenntag nv. Door deze aanrijding ontstond er een lek in één van de tankwagens die niet kon gestopt
worden waardoor de volledige inhoud van de tank wegstroomde. Bij deze oefening werd vooral de
aandacht gevestigd op het ontstaan van een giftige wolk en de milieuproblemen die door het
wegstromen van het product konden voorkomen. Adviseurs Gevaarlijke stoffen (= AGS’ers) werden
zowel bij de voorbereidingen als op de dag van de oefening actief betrokken. Dit bleek een grote
meerwaarde te zijn voor zowel de AGS’ers als voor de andere belanghebbenden die deelnamen aan
de oefening.
De multidisciplinaire doelstellingen van deze oefening waren het uittesten van het provinciaal BNIP
met specifieke aandacht voor de communicatie tussen de CP-OPS en het CC-PROV en de
organisatie/besluitvorming van de CP-OPS en het CC-PROV.
De multidisciplinaire doelstellingen van deze oefening waren het uittesten van het provinciaal BNIP
met specifieke aandacht voor de communicatie tussen de CP-OPS en het CC-PROV en de
organisatie/besluitvorming van de CP-OPS en het CC-PROV.
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Europese oefening: MIRG-ex
2016 stond grotendeels in het teken van de organisatie van de MIRG-EX-oefening.
MIRG-EX is een project dat gesubsidieerd werd door de Europese Commissie Civiele Veiligheid. Het
project bestond uit een oefeningenreeks in het MRCC in Oostende. Er werd gestart in februari 2016
met een TTX-oefening in het Franse Arras, gevolgd door een CP-X-oefening in de maand juni. Deze
beide oefeningen dienden als een eerste stap in de voorbereiding naar de grootschalige tweedaagse
terreinoefening, die vervolgens in de maand oktober georganiseerd werd, deels voor de kust en
deels in de haven van Zeebrugge.
Alle oefeningen focusten op de gezamenlijke inzet van vier MIRG-teams uit respectievelijk België,
Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
MIRG-teams zijn speciaal opgeleide brandweerteams die niet alleen beschikken over specifieke
kennis en vaardigheden inzake brandbestrijding aan boord van schepen, maar die ook in staat zijn
om om te gaan met gevaarlijke stoffen die zich aan boord van een schip kunnen bevinden en/of die
er mensen in nood kunnen bevrijden. Het betreft dus een ‘specialisme’ dat veel meer van
brandweermannen vraagt dan louter de kennis en de vaardigheden waarover ze aan land al moeten
beschikken.
De doelen van deze oefeningenreeks waren velerlei:
• Inoefenen van de operationele MIRG-procedures (de zogenaamde standaard
operatieprocedures, SOP’s) met betrekking tot de verwittiging, de ontwikkeling en de bestrijding
van het incident,
• Organisatie van de Host Nation Support (voor de opvang van MIRG-teams uit de buurlanden),
• Overdracht van het ‘zeegedeelte’ naar het ‘landgedeelte’,
• Afkondiging van zowel de operationele als de beleidsfase van het algemeen nood- en
interventieplan Noordzee (ANIP Noordzee),
• De alarmering van de leden van zowel de CP-OPS (operationeel) als het CC-PROV (beleidsaspect)
overeenkomstig de bepalingen uit het ANIP Noordzee,
• De ontplooiing van zowel de CP-OPS als het CC-PROV en de communicatie tussen beide.
Het meest spectaculaire aspect van deze oefeningenreeks was uiteraard de terreinoefening die maar
liefst 48 uren in beslag nam. De eerste dag speelde zich hoofdzakelijk op zee af met onder meer de
aanvoer van de MIRG-teams (per boot en via de lucht), de inzet van de teams aan boord van de
schepen, de aflossing van de teams onderling, … Op dag twee van de oefening werd het schip
vervolgens de haven binnen gebracht en volgde de overdrachtsprocedure van de MIRG-teams aan
boord naar de brandweerdiensten aan land, de evacuatie van de passagiers, de opvang en de
registratie van de passagiers, …
Ondanks het feit dat het scenario van de terreinoefening zeer complex was en er maar liefst 500
deelnemers bij betrokken waren mocht er gesproken worden van een succesvolle oefening en bij
uitbreiding zelfs van een succesvolle oefeningenreeks. Uit de oefeningen zijn tal van leerpunten
gehaald, maar vooral van belang was ook dat alle betrokken (internationale) partners de kans kregen
om het MIRG-concept te leren kennen en in te oefenen in een gezamenlijke, veilige en toch
realistische werk- en leeromgeving.
MIRG-EX heeft in ieder geval getoond dat het mogelijk is om een multidisciplinaire,
gemeenschappelijke aanpak te ontwikkelen voor maritieme incidenten over de landsgrenzen heen.
En specifiek voor de provincie West-Vlaanderen betekende deze oefening een bijkomende
opportuniteit om zowel het ANIP Noordzee als het BNIP Mass Rescue in de praktijk te testen met alle
betrokken hulpdiensten.
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ACTUELE DOSSIERS

BNIP Terro
22 maart 2016 is de datum die in België synoniem staat voor terreur : op die dag werden we
geconfronteerd met de aanslagen in de luchthaven van Zaventem, gevolgd door de explosie in het
metrostation Maalbeek. Als een rechtstreeks gevolg hiervan werd een koninklijk besluit uitgewerkt
tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische
gijzelneming of terroristische aanslag. Dit KB van 1 mei 2016 draagt de provinciegouverneurs op om
een bijzonder nood- en interventieplan terrorisme op te maken.
Teneinde aan die vraag tegemoet te komen werd een beperkte werkgroep samengesteld die bestond
uit vertegenwoordigers van de vijf disciplines. Eind december 2016 werden de werkzaamheden van
deze werkgroep afgerond en werd het provinciaal BNIP Terro, na goedkeuring door de provinciale
veiligheidscel, overgemaakt aan de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC).
BNIP Fluxys LNG Terminal Zeebrugge
Op 24 mei 2016 is het ministerieel besluit van 2 mei 2016 tot goedkeuring van het bijzonder nood- en
interventieplan Fluxys LNG Terminal Zeebrugge van de gouverneur van de provincie WestVlaanderen in het Belgisch Staatsblad verschenen
BNIP GFS nv
Na de goedkeuring van het SWA-VR door de coördinerende Vlaamse overheidsdienst in 2013 en de
kennismakingsoefening in 2014 werd er in 2015 in samenwerking met een multidisciplinaire
stuurgroep, gestart met de opmaak van een Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) van het
Seveso-bedrijf GFS NV vestiging Oostende.
In mei 2016 werden de werkzaamheden van deze multidisciplinaire stuurgroep afgerond en werd het
BNIP GFS NV vestiging Oostende ter goedkeuring doorgestuurd naar de leden van de Provinciale
Veiligheidscel. Tijdens de Provinciale Veiligheidscel van 24 juni 2016 werd het BNIP GFS NV vestiging
Oostende kort voorgesteld en werden er geen opmerkingen op dit BNIP geformuleerd waarna het op
07/07/2016 ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC).
In januari 2017 kregen we de bevestiging dat de raadpleging van het publiek kan georganiseerd
worden. Deze procedure zal dan ook in 2017 opgestart worden.
OPLEIDING

Opleiding werking en organisatie van de CP-OPS en het CC
In 2015 werd beslist om voorafgaand aan elke oefening eerst een opleiding over de werking en de
organisatie van de CP-OPS en het CC te voorzien.
Bij aanzienlijke noodsituaties ontwikkelt zich steeds naast een operationele coördinatie, vaak ook
een beleidsmatige coördinatie.
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.
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Deze opleiding werd in 2016 twee keer georganiseerd nl. voorafgaand aan de oefeningen die
plaatsvonden in samenwerking met het Sevesobedrijf Brenntag en met de luchthaven van
Wevelgem. Telkens werd naast het aspect CP-OPS/CC ook ingezoomd op specifieke informatie
gerelateerd aan de inhoud van de oefening, zoals bvb. het provinciaal BNIP van Brenntag, het intern
noodplan van de luchthaven, het gebruik van het digitaal veiligheidsplatform (OSR), ASTRIDcommunicatie, ...
10 jaar KB op de noodplanning
Valt er 10 jaar na de publicatie van het Koninklijk Besluit op de noodplanning iets te vieren? Hoe
evolueerde de kennis en de organisatie van de noodplanning in die 10 jaar in de provincie WestVlaanderen? Waar zien we een doorgedreven professionalisering en waar blijven er knelpunten
zitten? Dit alles werd bekeken tijdens de studiedag ’10 jaar KB op de noodplanning’ die plaatsvond
op 10 mei 2016 in West-Vlaamse Opleidingsschool voor Brandweer en Ambulanciers (WOBRA) in
Zedelgem.
Opleiding burgemeesters en eerste schepenen
Net voorbij halfweg de gemeentelijke legislatuur, leek het de gouverneur opportuun om een
heropfrissing noodplanning te voorzien voor de West-Vlaamse burgemeesters en hun eerste
schepenen. Deze opleiding werd gedecentraliseerd georganiseerd op niveau van de
hulpverleningszones, dit om de drempel zo laag mogelijk te houden. Bij de opleiding werd vertrokken
vanuit een praktische en herkenbare noodsituatie (een gaslek in een middendrukleiding). Vanuit
deze praktijk werd ook stilgestaan bij een stuk theorie over de noodplanning.
Terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren (ism Wobra Zedelgem)
De voormiddag van de jaarlijkse terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren op
17 november 2016 startten we plenair met actuele info vanuit de federale noodplanningsdienst.
Daaropvolgend bracht het hulpcentrum 112 een aantal aandachtspunten naar voor, gevolgd door de
Civiele Bescherming die een woorje uitleg gaf over de inzet van hun drones. De voormiddag werd
afgesloten door rol van de gemeentelijke diensten noodplanning bij een terreuraanslag in de
provincie West-Vlaanderen en met een aantal goede praktijken en lessons learned uit noodsituaties
in gemeenten.
In de namiddag kon er een keuze gemaakt worden tussen de volgende workshops:
• Workshop 1: digitale tools in de noodplanning
• Workshop 2: omgaan met asbestincidenten
• Workshop 3: organiseren van een rampoefening: eerst wandelen dan lopen!
• Workshop 4: toelichting bij het federaal digitaal veiligheidsplatform ICMS
• Workshop 5: een BNIP voor een laagdrempelig Sevesobedrijf
• Workshop 6: een vliegtuigbom in mijn gemeente: wat nu?
INCIDENTEN IN 2016
Er zijn in 2016 geen noodsituaties geweest waarvoor de provinciale fase werd afgekondigd.
GRENSOVERSCHRIJDENDE DOSSIERS
De dienst noodplanning heeft in 2016 het INTERREG V France-Wallonie-Vlaanderen - project “ALARM
- voor een veiligheid zonder grenzen” mee helpen opstarten. De officiële startdatum was 1 oktober
2016 en de startconferentie in Rijsel was op 31 januari 2017. Het project duurt 4 jaar tot 2020.
De totale kostprijs voor het project ALARM bedraagt 2.865.067,79 euro, waarvan 50% (1.039954,39
euro) gedragen wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook de
provincie West-Vlaanderen subsidieert het project voor een bedrag van 4.843,13 euro.
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Aan het project nemen 26 verschillende Franse, Waalse en Vlaamse partners deel, zowel
institutionele, wetenschappelijke als operationele. De 3 partners van de overheid zijn de gouverneur
van West-Vlaanderen , de gouverneur van Henegouwen en de Préfet de Hauts-de-France, Préfet de
la Zone de Défense et de Sécurité du Nord, Préfet du Nord.
ALARM is gebaseerd op 3 grote pijlers met als hoofddoel de verbetering van de samenwerking tussen
de Belgische en de Noord-Franse civiele hulpdiensten en overheden om bij noodsituaties de
bevolking zo goed mogelijk ten dienste te staan.
Deze 3 pijlers zijn:
1. de uitbreiding van de grensoverschrijdende risicoanalyse en cartografie met de grens tussen
West-Vlaanderen en het noorden van Frankrijk, waarbij ook het risico op overstromingen vanuit
de Noordzee of in de rivierbekkens van de Yzer en de Schelde zal bekeken worden,
2. het optimaliseren van de operationele samenwerking bij noodsituaties,
3. het sensibiliseren van de lokale overheden inzake noodplanning en het stimuleren van de
zelfredzaamheid van de grensbevolking.
Het project ALARM is een logisch vervolg op het project “APPORT – Aide à la Préparation des Plans
Opérationnels des Risques Transfrontaliers” dat liep van 2000-2014.
APPORT was een samenwerking tussen de gouverneur van de provincie Henegouwen en de Préfet de
la Zone de Défense et de Sécurité du Nord. Dank zij APPORT is er nu een wederzijdse kennis van de
organisatie van noodplanningsdiensten aan beide zijden van de Frans-Belgische grens.
Met ALARM wil men vooral de operationele samenwerking tussen de civiele hulpdiensten
verbeteren. Het project is ambitieuzer dan het vorige omdat de focus ligt op een intensieve,
grensoverschrijdende operationele samenwerking op verschillende niveaus (risicoanalyse,
noodplanning, crisisbeheer, noodplanningsoefeningen, organisatie hulpverlening, opleidingen,
sensibilisatie lokale overheden en bestuurders, ...).
Vooral de geografische uitbreiding met de provincie West-Vlaanderen is een belangrijk gegeven.

HOOFDSTUK 4 - POLITIONELE VEILIGHEID
4.1 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 en kwam in 2016 één maal samen op 21 maart.
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 oktober 2014 bracht de Wet op de Optimalisatie van de Federale Politie 2 belangrijke wijzigingen
met zich mee met een directe impact op het CIC: enerzijds werd de meldkamer (terug) onder de
verantwoordelijkheid van de gedeconcentreerde Bestuurlijk Directeur-Coördinator gesteld en
anderzijds werd het CIC samen met de (vier) arrondissementele informatiekruispunten AIK onder
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een gezamenlijke Communicatie en Informatiedienst van het Arrondissement West-Vlaanderen
(SICAD) geplaatst.
In 2016 trad de PZ Vlas toe tot het CIC en werden 14 van de 19 PZ’s door het CIC gedispatched. Door
plaatsgebrek in de meldkamer verhuisde de call-taking naar de aanpalende operationele cel en werd
in de vergaderzaal Hertoginnedal een nieuwe operationele cel ingericht. Ook kon er extra
politiepersoneel aangeworven worden maar de onderbezetting van de neutrale calltakers van
Binnenlandse Zaken blijft een zorgenkind.
Onder meer door de dispatching van Vlas maar ook door de verhoogde alertheid bij de bevolking
(terreur en transmigratie) steeg het aantal binnenkomende oproepen in 2016 met 10,8% tegenover
2015 (van 206.062 naar 228.419). Toch slaagden de calltakers er in om 80% van de dringende 101oproepen binnen de 10 seconden op te nemen! De stijging van het aantal oproepen had
logischerwijs ook een stijging van het aantal door de CIC-dispatcher aangemaakte gebeurtenissen
tot gevolg: van 289.143 in 2015 naar 309.336. Het beheer van al deze gebeurtenissen is gespreid
over zes werkstations en de radiobezetting per “tafel” wordt nauwkeurig opgevolgd.
De module “Infodispatch” voor de ANPR-camera’s, gerealiseerd in 2015, werd in 2016 gebruikt voor
de operationele opvolging van 8 vaste ANPR-toestellen. Dit genereerde 1064 gerechtelijke “hits”!
Teneinde de verdere uitbouw van dit Real Time Intelligence Center met ANPR-camera’s te
ondersteunen werden eind 2016 twaalf extra plaatsen voor dispatcher vacant gesteld. Deze nieuwe
“eenheid” zal in de nabije toekomst in reële tijd en op basis van zowel externe als interne
informatiestromen de reguliere CIC-dispatchers ondersteunen bij het aansturen van de ploegen op
het terrein.
Binnen het CIC werden in 2016 in totaal 18 projecten opgevolgd. Specifiek voor West-Vlaanderen
verwijzen we naar het “project migranten” met het operationeel draaiboek voor het beheer van de
oproepen vanuit vrachtwagens en koelcontainers, maar ook de televisiereportage “De noodcentrale”
die begin maart 2017 wordt uitgezonden, kreeg de nodige aandacht.

4.2 INTEGRALE VEILIGHEID
Provinciaal Platform Integrale Veiligheid
Het KB van 06 augustus 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 West-Vlaanderen
werd de Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie vervangen door het Provinciaal Platform
Integrale Veiligheid (PPIV).
Binnen het 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.
Het PPIV kwam samen op 23 mei en 21 november 2016. Volgende thema’s kwamen o.a. aan bod: De
gevolgen van het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 voor het luik preventie in de Provincie WestVlaanderen; Plan Radicalisering West-Vlaanderen; Provinciaal Platform Radicalisering; Diefstal lichte
vracht – Preventiecampagne ‘Maak van je camionette geen etalage’; 1Dag Niet.
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RADICALISERING
In samenwerking met de hogeschool VIVES (de opleiding bachelor maatschappelijke veiligheid), de
politiediensten, het parket West-Vlaanderen, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
(OCAD),Unit-R en de gemeenten werd verder gewerkt aan het Plan Radicalisering West-Vlaanderen.
Ter ondersteuning van de burgemeesters werd een zakboekje ontwikkeld dat een handleiding en
good practices omvat voor de organisatie van een eigen Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC).
Voor een betere ondersteuning bij de aanpak van radicalisering werd het Provinciaal Platform
Radicalisering opgericht. Het Provinciaal Platform Radicalisering is een provinciaal multidisciplinair
bestuurlijk platform waarmee een integrale en geïntegreerde samenwerking tussen alle betrokken
overheden, diensten en partners wordt verzekerd. De ontwikkeling van een provinciale strategische,
beleidsmatige en operationele aanpak ter ondersteuning van het lokaal niveau wordt vooropgesteld.
Dit platform kwam samen op 19 augustus en 19 december 2016.
INBRAKEN EN DIEFSTALLEN
Binnen het thema inbraken en diefstallen werd er ondersteuning geboden aan de nationale
campagne ‘1 dag niet’. Hierbij werd speciaal aandacht gegeven aan de senioren.

4.3 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. Het CIWES (het Communicatie en Informatie Centrum West-Vlaanderen van de
federale politie) kan, voor de aangesloten politiezones, instaan voor het dispatchen van de
gegenereerde hits. Hiervoor wordt in overleg een interventiebeleid opgemaakt.
Uiteraard gebeurt dit alles met inachtneming van de strengste veiligheidsnormen. Het informatie
beveiligingsplatform voor politionele webtoepassingen, CertiPOL.BE, biedt hiervoor de nodige
garanties.
In 2016 werd de koppeling van het West-Vlaams ANPR cameranetwerk aan het Vast ANPR Netwerk
van het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer gerealiseerd. De ontwikkeling van de software
hiervoor werd eveneens door de gouverneur gefinancierd.
UITBREIDING CAMERANETWERK
Het cameranetwerk breidde verder uit. Hierna enkele cijfers.
Aantal ANPR-camera’s op het PIT-platform

Vaste ANPR-camera’s
Mobiele ANPR-camera’s
Totaal ANPR-camera’s

Februari 2013
17
5
22

December 2016
53
21
74

Politiezones met ANPR-camera’s
17 politiezones zijn aangesloten op het West-Vlaamse PIT-platform: 10 uit West-Vlaanderen, 4 uit
Oost-Vlaanderen, 2 uit Henegouwen en 1 zone uit Waals-Brabant.

Provinciale bevolkingsbevraging
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De redes van de gouverneur van 2016 en 2017 worden volledig gewijd aan het thema veiligheid. In
2016 werden voorbereidingen getroffen voor de organisatie een provinciale bevolkingsbevraging
omtrent de veiligheidsbeleving. Deze enquête, die in het voorjaar 2017 zal worden uitgevoerd, zal als
input worden gebruikt voor de rede 2017. Hiervoor wordt samengewerkt met de VIVES Hogeschool
Kortrijk, Bachelor Maatschappelijke Veiligheid.
Om de kwaliteit van de provinciale bevolkingsbevraging te garanderen werd een Technische
Werkgroep Bevolkingsbevraging (TWB) opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van de
politiezones, de federale politie, de preventiediensten en de academische wereld. In de TWB zijn ook
vertegenwoordigers uit de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg opgenomen.
Belangrijkste opdrachten:
•
Ondersteunen vanuit de eigen expertise
•
Garanderen wetenschappelijk niveau
•
Mee draagvlak creëren.
In 2016 werd de vragenlijst ontwikkeld, de steekproef getrokken en werden de randvoorwaarden
vervuld om in 2017 de bevolkingsbevraging te kunnen houden.

4.4 INTERNATIONALE SAMENWERKING MET FRANKRIJK
Akkoorden van Doornik
Tussen België en Frankrijk bestaan heel wat protocollen inzake politiesamenwerking. Het
belangrijkste verdrag voor West-Vlaanderen is ongetwijfeld de “Overeenkomst betreffende
grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken” van 5 maart 2001, kortweg de
“Akkoorden van Doornik” genoemd. Een opstoot van grensgerelateerde criminele feiten in 2012
heeft geleid tot het herwerken en actualiseren van deze Akkoorden waardoor op 18 maart 2013 een
nieuwe versie, de “Akkoorden van Doornik II”, ondertekend werd door de toenmalige respectieve
ministers van Binnenlandse Zaken van België en van Frankrijk.
Deze nieuwe versie, die een versterkte en betere coördinatie op het terrein beoogt, is eind april 2014
door België en tenslotte ook in juli 2015 door Frankrijk geratificeerd, waarna “Doornik II” vervolgens
op 1 oktober 2015 in beide landen in werking is getreden.
In concreto zorgt dit vernieuwd samenwerkingsakkoord voor onder meer de volgende doorbraken
die van belang zijn voor het waarborgen en het verhogen van de veiligheid in grensregio:
- De “gemeenschappelijke bevoegdheidszone” van “Doornik II” wordt uitgebreid tot volgend
territorium: voor België het ganse grondgebied en voor Frankrijk de departementen Aisne,
Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Marne, Meuse, Moselle, Nord, Pas-de-Calais en Somme. Het
Centrum voor Politie- en Douanesamenwerking te Doornik CCPD daarentegen is bevoegd voor
een deel van deze gemeenschappelijke bevoegdheidszone, “grensgebied” genoemd, dat zich
uitstrekt in België tot het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Henegouwen, Namen
en Luxemburg en in Frankrijk tot het grondgebied van hogervermelde departementen.
- De Belgische en Franse politiemensen kunnen in het kader van gemengde patrouilles hun
operationele bevoegdheden uitoefenen wanneer ze zich op het grondgebied van de andere
partij bevinden, wat tot voorheen 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 begin 2015 nog aan “deze kant” van de grens moest 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
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Frankrijk achtervolgd wordt, kan om Franse grondwettelijke redenen - momenteel - niet
ingewilligd worden.
In geval van nood of bij zware incidenten kan voortaan 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 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. De gouverneur heeft alvast de Vlaamse
politiediensten uit de grensregio ertoe aangezet een specifieke liaisonofficier met Frankrijk aan
te duiden om de samenwerking te optimaliseren.
De mogelijkheid bestaat vanaf eind 2015 om een gemeenschappelijke databank van criminele
feiten en daders te creëren 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.

Overleg en beheersstructuren
De Akkoorden van Doornik hebben een Strategisch Comité (SC) in het leven geroepen dat de FransBelgische samenwerking moet superviseren en evalueren. Momenteel zitten volgende co-voorzitters
het SC alternerend voor: voor België de gouverneur van West-Vlaanderen en de procureur-generaal
van Mons en 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 en lokale politie- en douanediensten deel uit van dit overleg.
Als tweede orgaan voorziet Doornik II in een operationele werkgroep, Groupe de Travail
Opérationnel of GTO genoemd, die samengesteld is uit verantwoordelijken van de bevoegde
diensten en vertegenwoordigers van de overeenkomstige bestuurlijke en gerechtelijke overheden.
De GTO dient onder meer de kwaliteit van de samenwerking te controleren, nieuwe strategieën te
bespreken, interventie- onderzoeks- en patrouilleplannen op elkaar af te stemmen en
werkprogramma’s te coördineren.
Het strategisch comité, dat in principe minimaal één keer per jaar samenkomt, is vorig jaar op 12
december 2016 te Brugge onder voorzitterschap van gouverneur Decaluwé bijeen gekomen. Het
belangrijkste resultaat van dit SC was ongetwijfeld de officiële ondertekening door de vier covoorzitters van het protocol inzake de “organisation et fonctionnement du mécanisme de suivi de la
coopération transfrontalière instaurée par les Accords de Tournai”. De hoofddoelstelling van deze
bijsturing is een maximale betrokkenheid van het lokale niveau te bewerkstelligen, wat tot dan
grotendeels ontbrak, om de operationele praktische samenwerking op het terrein te optimaliseren.
Daarnaast moet de GTO, meer dan ooit, een scharnierfunctie vervullen tussen enerzijds dit lokaal
niveau en anderzijds het SC dat het klankbord moet worden naar de nationale overheden toe. De
grote uitdaging wordt echter om dit lokaal overleg zo efficiënt en effectief mogelijk uit te tekenen en
uit te bouwen. Uit een eerste benadering blijken de huidig bestaande binationale bassins tussen
West-Vlaanderen, Henegouwen en de Nord opportuniteiten te bieden maar dit principe dient
aanvaard en uitgetekend te worden voor het nieuw gedeelte van het grensgebied, in concreto
Namen, Luxemburg en de Est.
Het SC van 12 december besliste verder tot de uitbreiding van de vijf reeds bestaande
subwerkgroepen tot acht sub-GTO’s. Zo start 2017 met de volgende acht thematische werkgroepen
die opgevolgd en aangestuurd zullen worden door de GTO: “la coopération directe”, “le CCPD”, “la
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police judiciaire”, “l’immigration”, “la télématique”, “mise en oeuvre de Tournai II”, “l’échange
d’information opérationnel” en “la formation”.
Opdracht werd gegeven om tegen een volgend SC een voorstel te formuleren met een nieuwe
samenstelling van het SC en de GTO waarbij de GTO gevoed wordt door de vertegenwoordigers van
de lokale “bassins” en door de voorzitters van de subwerkgroepen.

Comité Stratégique

Groupe de Travail Opérationnel
1

Sous-groupe
de
Travail

Situation actuelle

1

2

2

3

3

4

4

5
6

Situation future

Bassins
Locals

5
6
7

7
8
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De bedoeling is dat binnen het GTO onder meer best practices doorgegeven worden, dat supralokale
problemen in werkgroepen onderzocht worden en dat de voorzitter van het GTO het SC informeert,
adviseert en overtuigt om kritieke problemen die zich in de internationale samenwerking stellen
(operationeel, technisch, juridisch, …) op nationaal vlak aan te kaarten in België, in Frankrijk, of in
beide landen…

4.5 TRANSMIGRATIE NAAR HET VERENIGD KONINKRIJK
Sedert meerdere jaren worden de overheden en politiediensten in West-Vlaanderen geconfronteerd
met de bijzondere geografische aantrekkingskracht van onze provincie op transmigranten die,
meestal met de hulp van malafide mensensmokkelaars, vanuit hun land van oorsprong via onder
meer onze provincie het Verenigd Koninkrijk (VK) willen bereiken.
Men zou kunnen stellen dat West-Vlaanderen twee stromen van transmigranten kent die de
infrastructuur van de autosnelweg E 40 gebruiken in een poging om de oversteek naar het beloofde
land maken.
Enerzijds heb je de rechtstreekse aanvoer van illegale migranten die via de Mediterrane routes eerst
Italië bereiken om daarna in België te belanden en die meestal verstopt zijn in camionettes en op,
onder of in vrachtwagens en koelcontainers. De inklimming gebeurt vooral op parkings langs en in de
omgeving van de E40 in de hoop dat men op die manier ongezien de plas kan oversteken via de
havens van onder meer Zeebrugge, Duinkerke en Calais. De haven van Oostende maakte vroeger ook
deel uit van dit trio tot men in april 2013 besliste om de ferryverbinding naar het VK op te heffen,
wat bijna onmiddellijk resulteerde in een drastische maar welkome daling van de lokaal aangetroffen
“sans papiers”.
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Een tweede E 40-transmigrantenstroom waarmee onze provincie quasi dagelijks geconfronteerd
wordt vertrekt vanuit de Noord Franse kampen waar talrijke “personen in onwettig verblijf” tijdelijk
gestrand zijn. Via een retourbeweging bereiken ze opnieuw het West-Vlaams grondgebied om
nogmaals via inklimming in vrachtwagens op de autosnelwegparkings of op aanpalende
industrieterreinen een tweede (of derde, vierde,…) poging te ondernemen. Deze “terug”stroom blijft
een belangrijk aandachtspunt voor onze territoriaal betrokken bestuurlijke en gerechtelijke
overheden en voor de politiediensten, niet in het minst omdat Frankrijk de autosnelwegparkings
richting Calais, gesloten sedert 2010, niet wil heropenstellen en omdat de kampen letterlijk uit hun
voegen barsten door een enorme toestroom aan transmigranten.
Het probleem van de transmigratie is binnen West-Vlaanderen door de overheden echter nooit ontof onderkend geweest. Zo komen sedert vele jaren alle betrokken lokale en federale politiediensten
van West-Vlaanderen, en ondertussen ook van Oost-Vlaanderen, samen met de respectieve
referentiemagistraten “mensensmokkel” en de Dienst Vreemdelingenzaken DVZ (ondertussen
beschikt West-Vlaanderen over een provinciale LO DVZ!) om de migratiestromen te evalueren en om
de violen operationeel gelijk te stemmen.
Dit overleg, dat een integrale en geïntegreerde aanpak nastreeft, gaf onder meer de aanzet tot het
periodiek organiseren van gerechtelijke grootschalige HASTAPARKacties (wat staat voor HAvens,
STAtions en PARKings) waarbij observatie- en onderscheppingsdispositieven over de provincies heen
gecoördineerd worden. Deze discrete acties worden ook aangevuld met kleine(re) zichtbare
ochtendlijke controles op autosnelwegparkings, aanliggende industrieterreinen en sinds eind 2015
opnieuw ook in de haven van Zeebrugge, de genaamde Parkingstorms. Deze acties worden
ondersteund door de scanner, de CO2-meter en de migratiehond van de technische steundienst TST
van de scheepvaartpolitie en hebben vooral een ontradende bedoeling naar transmigranten en
runners toe.
Een andere belangrijke bestuurlijke maatregel die in gemeen overleg tussen alle betrokken partijen
genomen werd om de transmigrantenproblematiek beter te kunnen beheren betreft de tijdelijke
sluiting (sedert april 2014) van de E40-autosnelwegparking Westkerke, richting Calais. Door het
gebrek aan sociale controle op deze onbewaakte en onbeheerde parking hadden de smokkelaars
immers vrij spel om de migranten, die ondertussen ook reeds hun tenten hadden opgeslagen in de
omliggende velden, ongezien op de vrachtwagens te helpen. Deze sluiting laat de politiediensten toe
hun ontradende acties en opsporingsinspanningen te focussen op de twee overblijvende grote
parkings, met de nodige intercepties en arrestaties tot gevolg. Om onder meer de prangende en
noodzakelijke capaciteit aan vrachtwagenparkeerplaatsen terug op te trekken is het de bedoeling
om, na het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken waaronder het plaatsen van een
intrusiewerende omheining en ANPR-camera’s, Westkerke Noord opnieuw open te stellen. Een
duurzame oplossing op middellange termijn (2020) bestaat in het verruimen van de
concessievoorwaarden van de omliggende parkings.
Het belangrijkste “wapenfeit” in 2016 was ongetwijfeld de ontruiming door de Franse overheden en
politiediensten van het migrantenkamp La Lande te Calais, beter gekend als Le Jungle. Eind oktober
werd het kamp geëvacueerd en met de grond gelijk gemaakt. Binnen de week waren ongeveer 7000
illegalen per bus overgebracht naar andere opvangcentra (centre d’acceuil et orientation CAO)
binnen heel Frankrijk.
De gouverneur van West-Vlaanderen, geruggesteund door alle bestuurlijke en gerechtelijke
provinciale overheden en door zowel de federale als lokale politiediensten, wou ten allen tijde een
verschuivingseffect naar onze provincie vermijden en kon de minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken overhalen om van 22 oktober 2016 de dirco West-Vlaanderen 120 extra politiemensen 24 op
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24 uur ter beschikking te stellen. Dankzij deze versterking en de inspanningen van de eigen machten
en dankzij de toegelaten grenscontroles is men erin geslaagd om de gevreesde “volksverhuizing” en
de creatie van illegalenkampen in West-Vlaanderen te weren. Na enkele weken en op basis van een
risico-analyse werd de federale reserve gradueel afgebouwd en tenslotte normaliseerde de toestand
zich begin december.
Parallel aan dit politioneel maneuver kon de gouverneur ook de Vlaams minister van Mobiliteit
overtuigen om als proefproject de autosnelwegparkings van Jabbeke en Mannekensvere vanaf
midden oktober op permanente basis te laten beveiligen door een private bewakingsfirma met
telkens twee bewakingsagenten met hond. Dit PPS-initiatief kende onmiddellijk het gewenste
ontradend resultaat: tot eind december werden geen transmigranten meer aangetroffen op de
parkings of in de onmiddellijke omgeving. Dit project kende een einde op 31 december waarna de
migrantenstroom zich spijtig genoeg weer in gang heeft getrokken…
Naast bovenvermelde bestuurlijke maatregelen zorgde het parket West-Vlaanderen ervoor dat een
nieuwe “wet op de indringing van zeehavens” op 20 april 2016 het licht zag en ook de aftrap van het
federaal preventieproject “Geef mensensmokkel geen kans” met tips voor vrachtwagenbestuurders
werd gelanceerd in de haven van Zeebrugge.
Om de synergie tussen de bestuurlijke en gerechtelijke benadering van de transmigratie naar het VK
ook op internationaal vlak te stimuleren onderhoudt de gouverneur regelmatige contacten met de
Franse Préfet van de regio Nord en met de ambassadeur van het VK. Zo zijn de operationele
werkafspraken tussen de Police de l’Air et des Frontières PAF en de Federale Gerechtelijke Politie
FGP WVl verfijnd en wordt ondertussen op het terrein ook samengewerkt met de Britse UK Border
Force (UKBF) en het National Crime Agency (NCA).
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HOOFDSTUK 5 - VERKEERSVEILIGHEID
5.1 VZW VERKEERSVEILIG WEST-VLAANDEREN
Op initiatief van gouverneur Decaluwé werd in 2015 de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen
opgericht. Samenwerken en een continue actieve inzet van zowel publieke als private partners op
verkeersveiligheid is de basis. Het verhogen van de algemene verkeersveiligheid binnen de provincie
West-Vlaanderen de hoofddoelstelling.
Een veilig en vlot verkeer voor alle weggebruikers is het einddoel van elke politiedienst, lokaal
bestuur, organisatie en iedereen die begaan is met de veiligheid op onze wegen. In dit kader worden
jaarlijks door de VZW een aantal verkeerscampagnes voor verschillende doelgroepen opgezet en
ondersteund.
Naast de noodzakelijke handhaving en vervolging van onveilig gedrag in het verkeer, blijft het
opzetten van preventieve campagnes rond verkeersveiligheid een cruciale factor. Sensibilisering van
alle weggebruikers voor elk mogelijk gevaar, de andere weggebruiker maar ook voor het eigen
gedrag op de weg blijft noodzakelijk. Meer dan 90% van de verkeersongevallen worden namelijk
veroorzaakt door al dan niet bewust menselijk gedrag.
De Verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid toont een
gunstige evolutie aan op het vlak van de veiligheid op onze wegen in de eerste negen maanden van
2016.
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Het aantal verkeersslachtoffers en verkeersdoden kent een aanzienlijke daling, gekoppeld aan een
algemene daling van de ernst van de ongevallen.
Voor het arrondissement West-Vlaanderen kennen de ongevallen met dodelijke slachtoffers voor
2016 een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar10, maar is het wel het 3e laagste aantal sinds
2008. De ongevallen met lichamelijk letsel voor 2016 zijn met 4.954 het laagst genoteerd cijfer sinds
2008.
Alle inspanningen op preventief en ook repressief vlak blijven dus zeker niet zonder resultaat. Het
blijft echter noodzakelijk een continue aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid. De kern van
het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie rust op dan ook op een continue maximale
preventie, sensibilisering en actiegericht werken.
Meer informatie over de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen is terug te vinden op
www.verkeersveiligwestvlaanderen.be .

Tuimelwagen
De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen stelt een tuimelwagen gratis ter beschikking van alle WestVlaamse lokale en federale politiediensten. Ook bedrijven en organisaties kunnen deze bij de VZW
reserveren om te gebruiken tijdens hun beurzen of evenementen, in scholen of bedrijven.
De tuimelwagen laat de mensen de effecten van een mogelijk ongeval beleven en zo, onmiddellijk en
persoonlijk, het nut ervaren van het dragen van de veiligheidsgordel.
Het dragen van de veiligheidsgordel is rechtstreeks gelinkt aan de mogelijke ernst van een
verkeersongeval. Rijden zonder gordel is één van de drie meest voorkomende oorzaken van dodelijke
verkeersongevallen. In 2016 bedroeg dit aantal 12.50% van de dodelijke verkeersslachtoffers in het
arrondissement West-Vlaanderen.
Hoewel zowel bestuurders als passagiers overtuigd zijn van het nut, vergeet men zich toch vaak vast
te klikken in de wagen, zowel vooraan als achteraan.
Zoveel als mogelijk mensen bewust maken van de gevaren en mogelijke gevolgen van het niet
dragen van de gordel blijft een aandachtspunt en wil de VZW op inspelen met de tuimelwagen.
Rijsimulator
De VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen beschikt ook over een rijsimulator die ter beschikking kan
worden gesteld.
De rijsimulator laat bestuurders de risico’s van mogelijke afleiding achter het stuur en onaangepaste
snelheid ervaren. Alcohol, drugs en vermoeidheid in het verkeer zijn belangrijke factoren die het
rijgedrag kunnen beïnvloeden en leiden tot onveilige situaties.
Binnen een virtuele realiteit laat de rijsimulator de gevolgen ervaren van een trager
reactievermogen, dingen over het hoofd zien en een verminderde controle over het voertuig.
Zowel de tuimelwagen als de rijsimulator zijn een preventiemiddel bij uitstek om de
verantwoordelijkheid voor de eigen verkeersveiligheid te benadrukken. Zich veilig voelen in het
verkeer begint namelijk steeds bij zichzelf. Zorgen voor de nodige zelfredzaamheid creëert meer
vertrouwen en zorgt voor de nodige harmonie en verbondenheid tussen alle weggebruikers.

10

Het aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers is 69 voor het jaar 2016. In het jaar 2015 waren dit er 66.
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5.2 VERKEERSVEILIGE WEEK 2016
Jaarlijks herdenken de provincies West- en Oost-Vlaanderen op 27 februari de kettingbotsing op de
E17 ter hoogte van Nazareth. Deze botsing eiste in 1996 een zware tol met meer dan 200 betrokken
voertuigen, 56 zwaargewonden en 10 dodelijke slachtoffers.
In het kader van deze herdenking wordt in de provincie West-Vlaanderen jaarlijks een
Verkeersveilige Week georganiseerd. Tijdens deze periode worden in alle West-Vlaamse politiezones
doorgedreven alcohol-, drugs- en snelheidscontroles uitgevoerd, gekoppeld aan controles op het
gebruik van GSM of smartphone, gordeldracht enzovoort.
De lokale politiediensten werken hiervoor ook vaak samen met de Vlaamse Belastingsdienst, Douane
en Accijnzen, de Vlaamse Milieumaatschappij en de sociale inspectie voor tewerkstelling en arbeid.
In 2016 vond de Verkeersveilige Week plaats van zondag 21 tot en met zaterdag 27 februari.
Gouverneur Decaluwé woonde op 21 februari een controleactie bij te Torhout.
De inzet van meer dan 539 politiemensen en 3.217 controle-uren zorgde voor deze voornaamste
resultaten:
• 9.150 verkeersovertredingen werden in totaal vastgesteld;
• 6.50% gevallen van overdreven snelheid;
• 3.91% personen legde een positieve ademtest af;
• 32.3% van de rijbewijzen werd ingetrokken voor het gebruik van drugs in het verkeer;
• 311 overtredingen voor het niet dragen van de veiligheidsgordel of gebruik van GSM.

5.3 VERKEERSVEILIGE NACHTEN 2016
Als startschot van de jaarlijkse BOB – campagne, wordt in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
een Verkeersveilige Nacht georganiseerd. In onze provincie wordt dit initiatief uitgebreid naar twee
opeenvolgende nachten, die in 2016 plaatsvonden op vrijdag 25 en zaterdag 26 november.
Gouverneur Decaluwé woonde in dit kader een controle in politiezone Riho en een briefing in
politiezone Gavers en Mira bij.
In samenwerking met alle West-Vlaamse politiezones en de federale wegpolitie, is er tijdens deze
Verkeersveilige Nachten een intensief toezicht op de naleving van de algemene verkeersregels. In het
bijzonder wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed van alcohol en drugs en op de naleving
van de reglementaire snelheid.
18 West-Vlaamse politiezones namen vorig jaar deel aan deze actie. Ook kon opnieuw op de inzet
van 22 aspirant – inspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool gerekend worden. In totaal werden
208 politiemensen ingezet wat 1.573 controle-uren vertegenwoordigt.
De globale resultaten voor 2016 zijn als volgt samen te vatten:
• 4.27% positieve ademtesten werd afgenomen wat resulteerde in 20 intrekking van het rijbewijs.
Dit zijn beide de laagste resultaten in vijf jaar;
• 13 speekseltesten werden afgenomen. 3 daarvan testen positief op het gebruik van drugs
waarbij werd overgegaan tot intrekking van het rijbewijs;
• 24.367 voertuigen werden gecontroleerd op overdreven snelheid, waarbij 4.2% inbreuken
werden vastgesteld. Het aantal gecontroleerde voertuigen steeg met maar liefst 22.000 ten
opzicht van vorig jaar, terwijl het aantal vastgestelde inbreuken daalde met 2/3;
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•

161 andere inbreuken werden vastgesteld. Deze hadden vooral te maken met het niet in orde
zijn met het rijbewijs, technische eisen of verzekering.

5.4 BOB – CAMPAGNE WEST-VLAANDEREN
Jaarlijks vindt er zowel een BOB zomer- als BOB eindejaarscampagne plaats. Beide zijn gericht op het
intensifiëren van de controles op dronken chauffeurs en moeten de objectieve én subjectieve
pakkans voor rijden onder invloed van alcohol verhogen. De federale en lokale politiediensten van de
provincie West-Vlaanderen nemen hier elk jaar actief aan deel.
De BOB zomercampagne, met als slogan “Nul op? Bedankt Bob”, liep in 2016 van 3 juni tot en met 29
augustus. In heel Vlaanderen legde 2.9% van de gecontroleerde bestuurders een positieve ademtest
af. In de provincie West-Vlaanderen lag dit aantal op 4.5%.
Tijdens de eindejaarsperiode van de BOB – campagne, die liep van 25 november 2016 tot en met 30
januari 2017, testten in Vlaanderen 2.26% bestuurders positief. Dit is het laagste aantal sinds de
campagne 2012-2013.
In West-Vlaanderen werden het hoogst aantal testen uitgevoerd sinds de campagne 2012-2013. Op
die 41.776 testen, testte 3% van de bestuurders positief. Niettegenstaande dit het laagste aantal in 5
campagnes is, scoort onze provincie hier wel het slechts van alle Vlaamse provincies.
De inzet op en volgehouden aanpak van sensibilisering en controles loont, maar moet een continue
prioriteit blijven voor onze politiediensten. Het voeren van gerichte handhavingscontroles – en acties
op het gebied van rijden onder invloed van alcohol is een cruciale factor in de verkeersveiligheid.

5.5 FIETSTOERISME IN HARMONIE
Fietsers worden vaak geconfronteerd met onveilige situaties, die ze al dan niet soms ook zelf
veroorzaken, en behoren tot de meest kwetsbare weggebruikers. Onaangepast rijgedrag van de
fietsers zelf, het niet respecteren van de verkeersregels of onbegrip van en voor de andere
weggebruikers zijn maar enkele factoren die hier een rol in kunnen spelen.
De Verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid toont aan dat,
voor de eerste 9 maanden van 2016, de ongevallen met fietsers met ongeveer 4% gestegen zijn
waarbij ook meer dodelijke slachtoffers te betreuren vallen.
Het jaarrapport 2016 van de federale politie met betrekking tot de verkeersongevallen met
lichamelijk letsel in het arrondissement West-Vlaanderen concludeert dat ongevallen met fietsers
ongeveer 29% van het totaal aantal ongevallen bedraagt. Dit is het 2e hoogste aantal, met cijfers die
er niet om liegen: 10 dodelijke slachtoffers, 222 zwaargewonden en 1.556 lichtgewonden.
Een continue aandacht voor de veiligheid van de fietsers en wielertoeristen blijft dus duidelijk een
grote nood binnen het verkeersveiligheidsbeleid.
In 2011 werd, in een samenwerking tussen de diensten van de gouverneur, politiediensten,
wielerbonden en de fietstoeristen, de campagne “Fietstoerisme in Harmonie” opgestart om te
werken aan het creëren van een veilige plaats voor elke fietser op de West-Vlaamse wegen. De basis
van deze campagne bestaat uit verschillende pijlers: een goede kennis van en respect voor de
verkeersregels, de noodzaak aan een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid
van en tussen alle weggebruikers.
De ultieme doelstelling is uiteraard het fiets- en wielertoerisme in West-Vlaanderen voor alle
deelnemers veilig, hoffelijk, reglementair en ook harmonieus te maken.
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Het startschot van deze campagne voor het jaar 2016 werd voor de derde maal gegeven op de
internationale fietsbeurs Velofollies in Kortrijk, waar meer dan 35.000 bezoekers een kijkje kwamen
nemen. Drie dagen lang werd, samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen, gewerkt om het
fietstoerisme en de verkeersveiligheid van de fietsers in West-Vlaanderen te promoten.
Oud – wielrenners Johan Museeuw en Eric Leman waren het gezicht van de campagne.
3.000 bezoekers waagden hun kans door deel te nemen aan de verkeersquiz op de beurs Velofollies,
waarvan 776 alle vragen correct konden beantwoorden. De uitslag van een wedstrijd slow biking
tussen gouverneur Decaluwé, Johan Museeuw en Eric Leman, waarvan Johan Museeuw de winnaar
werd, vormde het antwoord op de schiftingsvraag. Op 18 februari 2016 ontving de gouverneur de 26
winnaars en reikte naar jaarlijkse gewoonte een fiets uit als hoofdprijs.
De gouverneur zet zich doorheen het jaar ook zelf actief in om de campagne verder te promoten
binnen de provincie, zoals ondermeer bij de voorstelling van de fietsvierdaagse “West-Vlaanderens
Mooiste” in Roeselare op 4 juli 2016.
Provinciale verkeersquiz
Elk jaar wordt in het kader van de campagne “Fietstoerisme in Harmonie” ook een provinciale digitale
fietsverkeersquiz georganiseerd. Met 15 eenvoudige vragen wordt de kennis van de wegcode getest.
In 2016 namen 1.723 mensen hieraan deel waarvan 155 alle vragen correct beantwoorden. Op 15
december 2016 overhandigde de gouverneur de prijzen.

5.6 VEILIG NAAR SCHOOL
In 2015 werd de sensibiliseringscampagne “Veilig naar School” gelanceerd, een initiatief in
samenwerking tussen de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen, gouverneur Decaluwé en pretpark
Bellewaerde.
De veiligheid van de schoolgaande jongeren in het verkeer wordt bij deze campagne centraal gezet.
Het jaarrapport 2016 van de federale politie met betrekking tot de verkeersongevallen met
lichamelijk letsel in het arrondissement West-Vlaanderen geeft aan dat in 2016 799
verkeersslachtoffers zich binnen deze doelgroep bevonden. Een specifieke aandacht voor dit deel
van de bevolking is dus zeker nodig.
De focus ligt op de inzet van scholen, leerlingen en hun omgeving voor de bewustwording van het
eigen aandeel in de verkeersveiligheid. De campagne richt zich tot basis- en secundaire scholen en
wil leerlingen tussen 6 en 18 jaar laten stilstaan bij veiligheid in het verkeer.
Door middel van een wedstrijd waar alle West-Vlaamse lagere en secundaire scholen aan kunnen
deelnemen, wil deze campagne de aandacht voor de verkeersveiligheid van deze doelgroep op een
speelse en ludieke manier onder de aandacht brengen.
Een fotowedstrijd en digitale verkeersquiz vormen, samen met het organiseren van fietscontroles op
school, het eerste luik van de wedstrijd. Tijdens een finaledag die plaatsvindt in het pretpark
Bellewaerde wordt door de 5 beste lagere en secundaire scholen gestreden voor de titel van “meest
Verkeersveilige School van West-Vlaanderen”. De winnende lagere en secundaire school krijgt naast
deze titel ook een award, schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet aangeboden door de
VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen.
De winnaars van de campagne 2015-2016 waren de basisschool De Biesweide uit Beselare en het
Sint-Fransciscus Xaveriusinstituut uit Brugge.
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Op 20 oktober 2016 ging de tweede editie van deze campagne van start. Op 12 mei 2017 vindt de
finaledag plaats en worden opnieuw 2 scholen bekroond. Alle West-Vlaamse lagere en secundaire
scholen zijn opnieuw door de gouverneur aangeschreven om hieraan deel te nemen.

5.7 VEILIG MOTORRIJDEN
De Verkeersveiligheidsbarometer van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid toont een daling
van 2.6% van de verkeersongevallen met motorfietsen voor de eerste negen maanden van 2016. Ook
werden vorig jaar minder dodelijke slachtoffers onder de motorrijders geteld.
In West-Vlaanderen daalde het aantal verkeersongevallen met motorfietsen met 8.7% in diezelfde
periode.
Het jaarrapport 2016 van de federale politie met betrekking tot de verkeersongevallen met
lichamelijk letsel in het arrondissement West-Vlaanderen toont aan dat motorrijders de 5e hoogste
categorie zijn onder de verkeersslachtoffers. Zij vertegenwoordigen ongeveer 5% van het totale
aantal, met vorig jaar 10 dodelijke slachtoffers, 63 zwaargewonden en 229 lichtgewonden.
De inzet op preventie, bewustwording en een positieve gedragsbeïnvloeding van de motorrijders zelf
én ook de andere weggebruikers blijft duidelijk noodzakelijk. De noodzaak aan een goed
onderhouden fiets of motorfiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht voor het eigen
gedrag in het verkeer vormen hier de kernelementen.
De campagne Veilig Motorrijden van de VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen speelt hierop in met
behulp van volgende pijlers:
• De noodzaak aan een goed onderhouden motorfiets;
• Het belang van de perfecte en veilige uitrusting voor de motorrijder;
• De rijvaardigheden van de motorrijder en het beheersen van de motorfiets;
• De aandacht voor het defensief motorrijden;
• De verbetering van de kennis van de wegcode.
Daarnaast wil de campagne ook de aandacht van alle weggebruikers vestigen op de motorrijders als
mede – verkeersdeelnemers om de hoffelijkheid onder alle weggebruikers te stimuleren.
In 2016 werd het startschot voor deze campagne gegeven op zaterdag 23 april tijdens de
sensibiliseringsdag in politiezone Het Houtsche. Een motorrit van 90 kilometer, test van de kennis
van de wegcode en verschillende behendigheidsproeven stonden op het programma.
Vanaf 23 april tot en met 1 november 2016 volgde de handhavingsperiode. Tijdens deze periode
oefenen de politiediensten een verhoogd toezicht uit op de motorrijders, voornamelijk op het vlak
van het respecteren van de wegcode, alcohol- en druggebruik en het dragen van de verplichte
veiligheidskledij.
De politiezones worden door de gouverneur gevraagd een evaluatie over te maken van de door hen
vastgesteld inbreuken en ongevallen tijdens deze periode. Een analyse van de gegevens die
ontvangen werden voor de campagne 201611, geven volgend beeld:
• 214 ongevallen werden vastgesteld, waarvan 161 met gekwetsten en waarbij 5 dodelijke
slachtoffers vielen onder de bestuurders;
• 30 motorrijders reden onder invloed;
• 951 inbreuken op overdreven snelheid;
• 229 motorrijders reden niet met aangepaste veiligheidskledij.
11

Resultaten werden ontvangen uit 16 van de 19 West-Vlaamse politiezones.
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Daarnaast werden ook tal van andere inbreuken vastgesteld zoals ondermeer het niet in orde zijn
met rij- of verzekeringsbewijs of technische keuring, het niet respecteren van de voorrangsregels of
negeren van een rood licht.

5.8 OPLEIDINGEN SIGNAALGEVERS EN MOBIELE SEINGEVERS
De provincie West-Vlaanderen stelt jaarlijks de nodige budgetten ter beschikking om, in
samenwerking met de West-Vlaamse Politieschool en het West-Vlaams Opleidingscentrum voor
Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten, opleidingen voor signaalgevers en mobiele seingevers
te organiseren.
Deze opleidingen kunnen op die manier kosteloos worden aangeboden aan de geïnteresseerden. De
VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen neemt hierbij een coördinerende rol op voor de organisatie en
inschrijvingen.
In 2016 telde de basisopleiding signaalgever 261 deelnemers. Tijdens deze opleiding komen volgende
thema’s aan bod: de wegcode, basisbegrippen rond conflictbeheersing, deontologie, structuur van
de Belgische politie en het statuut van de vrijwilliger.
Het zijn de geïnteresseerde steden en gemeenten die de basisopleiding op lokaal vlak organiseren.
De aansluitende opleidingen rond omgaan met agressie en EHBO konden in 2016 rekenen op
respectievelijk 88 en 86 deelnemers.
De screening van mobiele seingevers, die instaan voor de begeleiding per motor van evenementen of
(sport)manifestaties, telde 48 deelnemers.
Alle geslaagden ontvangen hiervoor een certificaat dat hen erkend als signaalgever of mobiele
seingever. De cursisten van 2016 ontvangen dit tijdens een formele uitreiking in maart 2017 uit
handen van de gouverneur en de bevoegde gedeputeerde van het provinciebestuur WestVlaanderen.
Deze opleidingen zijn van het grootste belang om de taak als signaalgever of mobiele seingever
correct te kunnen uitvoeren. Het kunnen rekenen op mensen met kennis van zaken draagt bij tot de
veiligheid het groot aantal sportieve manifestaties en wedstrijden die binnen onze provincie
georganiseerd worden.

5.9 MODDER OP DE WEG
Elk jaar opnieuw zorgt de oogstperiode voor vervuilde en vaak gevaarlijke wegen. Naar aanleiding
van de zware verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000, waarbij 3 dodelijke
slachtoffers vielen, werd in 2001 de campagne “Modder op de weg” uitgewerkt.
Doelstelling van deze campagne is de landbouwwegen tijdens de oogstperiode proper en vooral
veilig te houden. Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de
landbouwers om de weggebruikers te waarschuwen indien de wegen bevuild zijn en het maken van
duidelijke afspraken tussen de landbouwers, gemeente en politie.
In het kader van deze campagne nemen de landbouwers vooral zelf hun verantwoordelijkheid op en
zorgen voor een effectieve en veilige manier voor het reinigen van de beslijkte wegen. Dit resulteert
niet alleen in een veilige oogst voor de landbouwer zelf, maar worden ook de weggebruikers efficiënt
gewaarschuwd voor mogelijke gevaren.
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De campagne “Modder op de weg” loopt jaarlijks van 1 september tot 31 december.
De campagne werd vorig jaar voorgesteld in Tielt. Er namen 60 steden en gemeenten deel, die allen
een Lokaal Meldpunt installeerden dat instaat voor de informatieverstrekking aan de lokale
landbouwers, de organisatie van informatiesessies en de verspreiding van het campagnemateriaal en
de signalisatieborden.

5.10 VEILIG FIETSEN
Op initiatief van de provincie West-Vlaanderen en gouverneur Decaluwé wordt jaarlijks de campagne
“Veilig Fietsen begint met een veilige fiets” georganiseerd.
De noodzaak aan een goed onderhouden fiets, gekoppeld aan kennis van de wegcode en aandacht
voor het eigen gedrag in het verkeer vormen de kernelementen van deze campagne. Men wil een
groter draagvlak creëren bij de scholen, leerlingen en ouders om steeds veilig, met kennis van zaken
en met een reglementair uitgeruste en onderhouden fiets de weg op te gaan.
Tijdens een eerste fase wordt van 1 oktober tot en met 15 november een sensibiliseringsperiode
georganiseerd waarbij preventieve fietscontroles plaatsvinden in scholen. De West-Vlaamse politieen preventiediensten werken in dit kader nauw samen en controleren de fietsen aan de hand van
een fietscontrolekaart. Daarop staan de belangrijkste verkeersregels voor fietsers en een checklist
met de vereisten voor een reglementaire fiets.
Deze controles leverden vorig jaar volgende resultaten op12 :
• 17211 fietsen werden gecontroleerd;
• 7048 of 40.9% daarvan waren niet in orde;
• 3207 daarvan waren niet in orde met de reglementaire verlichting.
Een tweede fase is de handhavingsperiode waarbij door de politiediensten controles op de openbare
weg worden georganiseerd. Deze vindt jaarlijks plaats vanaf 16 november tot en met eind februari.13

12

Resultaten werden ontvangen uit 18 van de 19 West-Vlaamse politiezones.
Bij de opmaak van dit jaarverslag werden alle gegevens van de handhavingsperiode 2016 – 2017 nog niet
ingezameld. Concrete cijfers met betrekking tot eventuele overtredingen kunnen hier dus niet worden
weergegeven.
13

Jaarverslag 2016

42

3

Deel 3
Bijzondere opdrachten en
bevoegdheden
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, beheer en de organisatie van de algemene en ondersteunende diensten
van het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten (Campus POV) te Zedelgem.
De renovatie en uitbreiding van het opleidingscentrum in volle uitvoering dankzij de structurele
provinciale cofinanciering
Dank zij de volwaardige provinciale cofinanciering van het masterplan POV werd er in 2016 volop
verder gewerkt aan de volwaardige renovatie en uitbouw van het opleidingscentrum.
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Dit masterplan voorziet in de uitbouw van de praktijkinfrastructuur en een centraal
opleidingscomplex waar cursisten, instructeurs en het opleidingskader het vereiste hedendaags
opleidingscomfort zullen aangeboden krijgen. De werken aan het centraal opleidingsgebouw liepen
in 2016 verder, evenals de renovatie van de nutsvoorzieningen (hydrantennet, elektriciteit, aardgas,
ict, ...). Realisatie van praktijkinfrastructuur volop aan de gang. Na het project “vuurhalcontainerplaat” van de brandweerschool (september 2015) werd het project van de politieschool
(simulatiehuis) officieel geopend op 26 april 2016. Een volledige bouwblok werd gerenoveerd en
ingericht waarin zowel politiediensten, andere veiligheidsdisciplines, als externen praktijkgericht en
waarheidsgetrouw kunnen oefenen op diverse scenario’s. De actuele stand van zaken van het
masterplan POV kan worden gevolgd op http://campuspov.wordpress.com/ of de andere “social
media” accounts van het POV (Facebook, Twitter, Instagram).
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1.2 VZW WEST-VLAAMS OPLEIDINGSCENTRUM VOOR
BRANDWEER-, REDDINGS- EN AMBULANCEDIENSTEN
(WOBRA)
1.2.1 Brandweeropleidingen
De brandweerschool heeft in 2016 volgende opleidingen verzorgd. Voor de brevetopleidingen
werden een aantal modules van de nieuwe opleiding MO1 ingericht, namelijk de module
Competentiemanagement en Evaluatie, waarvan 3 sessies ingericht voor telkens 24 deelnemers. 70
deelnemers slaagden en bekwamen het modulecertificaat EVAL. Zo ook werd de module
Brandpreventie in gebouwen – PREV I, deel BPA (Brandpreventieadviseur) gegeven, waarvan 5
sessies werden ingericht voor telkens 24 deelnemers. 116 deelnemers slaagden en bekwamen het
attest BPA. In 2016 werden nog volgende brevetopleidingen uit het oud KB gestart: Korporaal wordt
gegeven bij WOBRA voor kandidaten uit alle Vlaamse scholen en dit voor 42 cursisten. Cursus en
examens worden verder afgewerkt in 2017. Sergeant: module Organisatie en Human Resources
Management en module Bevelvoering Operaties worden gegeven bij PAULO (Oost-Vlaanderen),
module Brandbestrijding en Hulpverlening wordt bij WOBRA gegeven, dit voor kandidaten uit alle
Vlaamse scholen. WOBRA ontvangt 27 cursisten voor de module Brandbestrijding en Hulpverlening.
Cursus en examens worden verder afgewerkt in 2017.
Naast de reguliere brevetopleidingen hebben we diverse specialisatieopleidingen voorzien:
bijscholing Snelste Adequate Hulp voor (onder)officieren (modules binnenbrandbestrijding,
technische hulpverlening, Gevaarlijke Stoffen), dit voor 120 deelnemers per module , CFBT
(Compartiment Fire Behaviour Training), dit voor 442 deelnemers in 72 opleidingen, BIOW
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(Beveiliging Incidenten Openbare Weg), dit voor 528 deelnemers in de basis en voor 1.008
deelnemers in de update basis. In het najaar werd ook een cursus brandweerduiker ingericht, 17
kandidaten slaagden voor hun examens en kunnen de stageduiken aanvatten. Er werden in 2016 een
105 opleidingen verzorgd voor bedrijven. WOBRA geeft ook opleiding aan het 7de jaar veiligheid uit
het regulier onderwijs. Voor het schooljaar 2015-2016 zijn 144 leerlingen gestart. De opleiding liep
uiteraard tot einde schooljaar, eind juni 2016. De leerlingen kregen de nodige attesten van de
gevolgde pakketten. Voor het schooljaar 2016-2017 zijn 163 leerlingen gestart.
In 2016 werd nog volgend vast personeel aangeworven: een coördinator brevetopleidingen
brandweer en permanente vorming DGH, daarnaast nog een coördinator fysieke paraatheid PPMO
(Periodiek Preventief Medisch Onderzoek) en een deeltijds administratieve kracht ter ondersteuning
van de coördinator PPMO. Er werd ook een selectieproef ingericht voor nieuwe instructeurs
binnenbrandbestrijding. Er werden 13 kandidaten weerhouden en zijn intussen reeds opgeleid in het
najaar tot instructeur vuurhal. Een gedetailleerd jaaroverzicht 2016 van deze diverse opleidingen
vindt u vanaf maart 2017 terug op de website www.wobra.be.
Er werden in 2016 van 363 kandidaten de proeven tot het behalen van het Federaal
Geschiktheidsattest afgenomen. In 2016 werden ook in samenwerking met de hulpverleningszones
bevorderingsproeven ingericht voor het niveau Sergeant en het niveau Luitenant.
De uitbouw van het project fysieke paraatheid, PPMO, werd in 2016 gestart. Een 45- tal testleiders
werden opgeleid om straks de testen PPMO te kunnen afnemen. Zo ook werden 2 volledige
testbanen aangekocht die zullen circuleren bij de hulpverleningszones om te oefenen en testen af te
nemen.

1.2.2 School voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
De opleiding “Hulpverlener-ambulancier” of HVA 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 hulpverleningszones en de erkende diensten-100 in de provincie.
In september 2015 startte een nieuwe basiscursus HVA. Hiervoor werden 40 cursisten ingeschreven.
Na de examens van maart 2016 en de stageperiode, die liep van april t.e.m. augustus, werden
uiteindelijk 34 brevetten gevalideerd door de opleidingsraad.
In januari 2016 startten opnieuw 40 cursisten aan hun basiscursus HVA. Na afloop van de stages
ontvingen 28 kandidaten hun brevet van Hulpverlener-Ambulancier.
Op vraag van de Hulpverleningszone Fluvia, die dringend nieuwe HVA’s wou opleiden, werd een 2de
cursus HVA vroeger ingericht dan initieel gepland. De aanvangsdatum was 9 april 2016. Opnieuw 40
kandidaten (vooral HVZ Fluvia) werden ingeschreven. Na de examens van november vetrokken 30
cursisten op stage. De validatie van de brevetten is gepland voor april 2017.
Naast de basiscursussen werd aan ongeveer 950 HVA’s, 24u permanente vorming gegeven.
Er werd geopteerd voor een kleine wijziging in de organisatie t.o.v. vorige jaren. De theorie werd niet
langer centraal gegeven, maar decentraal. Een deel van de praktijk werd dan weer centraal ingericht.
Hierdoor konden de HVA’s gebruik maken van de infrastructuur en het materiaal van Campus POV
om nog kwalitatiever te kunnen oefenen.
Alle docenten werden ingedeeld in werkgroepen waardoor iedereen bepaalde specialisaties kreeg.
Een grotere uniformiteit en bijgevolg kwaliteit was het resultaat.
Op vraag dan de hulpverleningszones werd de volledige organisatie van de opleidingen centraal
overgenomen. Hiervoor werd een nieuwe deeltijdse opleidingscoördinator aangeworven.
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Er werden in totaal 160 HVA geëvalueerd op basis van hun kennis en kunde in de reanimatie van een
volwassen slachtoffer met gebruik van een AED (defibrillator), de reanimatie van een zuigeling en het
correct uitvoeren van een casus. In totaal slaagde bijna 75% in eerste zit. Na een 2de poging steeg dit
percentage tot net geen 84%.
Naast opleidingen aan HVA was, en is het nog steeds, de ambitie van Wobra vzw om als
kenniscentrum te kunnen fungeren. Tevens wordt er nog meer ingezet op opleidingen aan derden.
Hiervoor werd de naam van de HVA zuil binnen Wobra vzw gewijzigd in ‘School door DGH’.
Het aantal uren opleiding aan derden steeg bijna met factor 4. Waar dit in 2015 ongeveer 175 uren
bedroeg, was dit in 2016 meer dan 600 uren (615u). Grotere ‘klanten’ zoals de West-Vlaamse
politieschool, de VDAB, de haven van Zeebrugge, stad Blankenberge,… werden aangetrokken.
In samenwerking met de diensten van de gouverneur organiseerden we opnieuw verschillende
opleidingen ikv noodplanning. De jaarlijkse terugkomdag voor de noodplanningsambtenaren en een
studiedag rond 10 jaar KB noodplanning zijn hier 2 voorbeelden van.
Om ons verder provinciaal en federaal op de kaart te zetten werd meegewerkt aan een aantal
grotere projecten. Zo werd door Wobra vzw een instructiefilm gemaakt rond de CPR (reanimatie)
door de HVA. De FOD Volksgezondheid heeft deze film opgepikt en federaal uitgerold. Daarnaast
werd, op vraag van het kenniscentrum voor civiele veiligheid, de module levensreddende
handelingen binnen het handboek voor de kandidaat brandweerman, herwerkt en up-to-date
gebracht.
Om het hoofd te bieden aan de stijgende vraag naar digitaliseren, werd na een openbare
aanbesteding gekozen voor het softwarebedrijf Magenta. Een digitaal platform, in West-Vlaanderen
IRIS gedoopt, deed zijn intrede.
Begin december 2016 werd door de DGH zuil binnen Campus POV gestart met een pilootproject. Alle
950 HVA’s konden digitaal inschrijven voor hun permanente vormingen 2017. Na 1 dag hadden reeds
meer dan 100 HVA’s dit gedaan. Tegen het einde van het jaar waren dit net geen 500 personen. Een
succes!
In 2017 zal hetzelfde pad bewandeld worden. Uniformiseren, kwaliteit en digitalisering zullen hier
opnieuw de sleutelwoorden zijn.
Een volledig jaarverslag zal binnenkort te vinden zijn op de website van Campus POV.

1.2.3 Redder aan zee
In september 2016 organiseerde de vzw Wobra voor de twintigste 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 loopt over twee kalenderjaren. Voor de opleiding 2015-2016 waren er 371
rechtmatig ingeschreven kandidaten. 186 kandidaten behaalden uiteindelijk het brevet “Redder aan
Zee”.
Voor de opleiding 2016-2017 zijn er 375 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 2016 slaagden 265 brevethouders voor de bekwaamheidsproef.
Voor de kandidaten die in de onmogelijkheid verkeerden om deel te nemen aan één van de reguliere
bekwaamheidsproeven of aan het laatste herexamen, wordt in het voorjaar 2017 een speciale
bekwaamheidsproef georganiseerd. Het gaat hier om een 25-tal kandidaten.
Naast de basisopleiding en bekwaamheidsproeven is de opleiding ook verantwoordelijk voor de
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organisatie van een gespecialiseerde opleiding tot postoverste. In 2016 behaalden 76 brevethouders
het getuigschrift van Postoverste.
Een gedetailleerd jaaroverzicht van de opleiding “Redder aan Zee” wordt u binnenkort toegestuurd.

1.3 WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL (WPS)
In mei en oktober 2016 startten in totaal 102 nieuwkomers met hun opleiding tot inspecteur. Deze
basisopleiding duurt exact 1 kalenderjaar en omvat naast theorie en praktijk ook 40 dagen
werkplekleren. In oktober startte eveneens een groep van 23 studenten hoofdinspecteur. Deze
kandidaten hebben minstens 6 jaar dienstervaring en komen na afstuderen terecht in het
middenkader. De duur van hun opleiding is een academiejaar. In tegenstelling tot 2015, waarbij er
slechts 4 kandidaten aan de opleiding begonnen, zagen we aan het aantal studenten in 2016 dat het
door ons opgezette coachings- en aanmoedigingstraject duidelijk zijn vruchten afgeworpen had.
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 2016 ging dit om 111 verschillende
onderwerpen en kwamen ongeveer 5000 cursisten langs voor een voortgezette opleiding. De
samenwerking met de politieschool van Oost-Vlaanderen (PAULO) en de opleidingen integrale
veiligheid (SIVI Torhout en MSKA Roeselare) werd ook een stuk hechter en er werden samen
synergiën gezocht waaruit beide scholen voordelen kunnen halen. Ook de externen die aan opleiding
kwamen volgen aan onze school zijn vermeldenswaard: agentschap natuur en bos, GAS-ambtenaren,
bijzondere veldwachters en signaalgevers. Extra aan te stippen is het “Safety Camp 4 Kids”, voor
kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, dat in 2016 goed was voor twee sessies van drie dagen en
maar liefst 91 inschrijvingen kende.
Alhoewel in tal van andere vormingsinstellingen de laatste jaren gekenmerkt worden door een
dalende vraag naar opleiding en training, zien we dat het aantal vormingsuren en cursisten de laatste
twee jaar stabiel blijven.
Het werkingsjaar 2016 zal worden aanzien als het jaar dat er werd gestart met de ingebruikname van
het simulatiehuis specifiek voor de politieschool. Verder werd er ook duchtig verder gewerkt aan de
bouw van een algemene blok met leslokalen, bureauruimtes, cafetaria,…
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 GROOTSCHEEPSE MIRG OEFENING
Op 11 oktober 2016 ging een grootscheepse internationale oefening op de Noordzee door waar heel
wat kustwachtpartners en ook het secretariaat Kustwacht aan hebben deelgenomen. Het scenario
van de oefening, waaraan bijna vijfhonderd mensen meewerkten, hield in dat er brand uitbrak aan
boord van de ferry Oscar Wilde en de tanker Presto. De perfecte gelegenheid voor verschillende
Maritime Incident Response Groups (MIRG) om hun opleiding aan de praktijk te testen. Een MIRG
team bestaat uit brandweermannen die speciaal zijn opgeleid om snel in te grijpen bij problemen op
een schip op zee. Ze proberen vooral te voorkomen dat er een evacuatie moet gebeuren. België,
Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben allen MIRG teams die ook allemaal meegewerkt
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hebben aan de oefening. Gouverneur Decaluwé was voorzitter van het coördinatiecomité en testte
tijdens deze oefening ook het Bijzonder Nood – en Interventie Plan BNIP) Mass Rescue en de
procedure voor het toekennen van een toevluchtsoord aan een schip in nood uit.
In november 2016 volgde nog een eindconferentie voor alle betrokkenen waar de oefening
geëvalueerd werd.

2.2 KUSTWACHTCENTRALE
Met subsidies via het Internal Security Fund (ISF) van de Europese Unie kon gouverneur Decaluwé,
als voorzitter van de stuurgroep Kustwachtcentrale, in 2016 een studie laten uitvoeren over
mogelijke koppelingen van data- en communicatienetwerken tussen het Maritiem Informatie
Kruispunt (MIK) en het Maritiem Reddings - en Coördinatie Centrum (MRCC). Dit met het oog op een
efficiëntere informatie-uitwisseling voor de toekomstige kustwachtcentrale. De studie werd
afgewerkt in november 2016. Met de praktische uitwerking van de gekozen oplossing wordt gestart
in 2017.

2.3 ZEE VAN DE TOEKOMST
Meer dan driehonderd experts op nautisch, ecologisch en/of economisch vlak verzamelden op
woensdag 14 december in de Marinebasis van Zeebrugge. Dit was het startschot van een
participatief traject om een langetermijnvisie voor de Noordzee uit te tekenen onder de noemer
#Noordzee2050, een initiatief van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer.
Verschillende kustwachtpartners waren aanwezig, net als de secretarissen Kustwacht die aangeduid
zijn als experts ‘veiligheid en beveiliging’. Gouverneur Decaluwé nam deel aan een panelgesprek over
meervoudig ruimtegebruik. Ook thema’s als natuurlijkheid, blauwe economie en innovatie kwamen
aan bod. Doorheen het hele traject zullen alle thema’s dieper worden besproken om tot nieuwe
inzichten te komen. Begin 2017 gaan drie werkgroepen van start en tegen eind 2017 moet er een
concrete visie op tafel liggen.

2.4 ICMS
In 2016 werden al volop voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van het digitaal
crisisplatform Incident Crisis and Management System (ICMS). Met dat systeem wordt het delen van
informatie tijdens noodsituaties eenvoudiger en sneller. Ook bij een ramp op de Noordzee is het de
bedoeling om van ICMS gebruik te maken. Verschillende kustwachtpartners kregen al de kans om
met dit nieuwe systeem kennis te maken tijdens een demo-dag of opleidingsdag. In 2017 zal ICMS
nog verder ontwikkeld worden.

2.5 BESTUURLIJKE OVERHEID OP ZEE
Op 21 april 2016 is een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die de gouverneur van WestVlaanderen aanduidt als bestuurlijke overheid van de Belgische territoriale zee, de exclusieve
economische zone en het continentaal plat. Dat wil zeggen dat wanneer de Scheepvaartpolitie
bestuurlijke maatregelen neemt, dat gebeurt onder gezag van de gouverneur. Bestuurlijke
maatregelen zijn maatregelen voor het verzekeren van de openbare orde, zoals bijvoorbeeld het
instellen van een veiligheidsperimeter in geval van een incident op zee.
De praktische uitwerking is vastgelegd in een afsprakenregeling tussen gouverneur Decaluwé en de
Scheepvaartpolitie die ondertekend werd op 28 oktober 2016. De procedure schrijft voor dat de
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Scheepvaartpolitie de bestuurlijke maatregel(en) die ze wensen te nemen, voorleggen aan de
gouverneur. De gouverneur stemt af met de Officier Bestuurlijke Politie (OBP) en daarna beslist hij
om de voorgestelde maatregelen te bekrachtigen of te weigeren.

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.
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 (VLM) en is ondersteuning mogelijk vanuit
het centrale Visserijfonds.

3.1 ALGEMENE VERGADERINGEN
49
Elke PVC organiseert jaarlijks minstens twee bijeenkomsten met de commissieleden. De algemene
vergaderingen van de PVC in West-Vlaanderen vonden plaats op 26 februari 2016 en op 7 oktober
2016. Telkens werden de visserijprojecten opgevolgd en voorstellen besproken ter bevordering van
de visserij.
De PVC verwelkomde in 2016 Norbert Mortier als nieuw lid. Voor de hernieuwing van de mandaten
van de commissieleden is geopteerd voor een alternatieve aanpak met oog op een evenredige
vertegenwoordiging van disciplines en regio’s. De commissieleden gaven in een bevraging aan deze
gewijzigde aanpak te onderschrijven. Patrick Lamote werd aangesteld als vertegenwoordiger van de
PVC West-Vlaanderen in het Centraal Comité.
Op de algemene vergadering van 26 februari 2016 kwam verder de handhaving door de
Natuurinspectie aan bod. De wet op de riviervisserij kende, ondanks een lichte daling, met 88% nog
steeds een hoge nalevingsgraad. Verhoogde nachtelijke controles en de complexiteit van de
wetgeving vormen verklarende factoren voor het verhoogd aantal vastgestelde overtredingen. Een
verbod op leefnetten zou de handhaving en de leesbaarheid van de wetgeving aanzienlijk verhogen.
Uit de hengelenquête openbaar water, afgenomen bij 4428 hengelaars eind 2015 - begin 2016, blijkt
overigens dat 71% van alle hengelaars voorstander is van het afschaffen van het leefnet.
De groeiende aalscholverpopulatie baart heel wat hengelaars zorgen. Commissielid Tweggy werkte
een voorstel uit samen met ANB, de jachthaven van Ieper, het stadsbestuur en Waterwegen en
Zeekanaal nv om de vissen te beschermen. Enkele netten met grote maaswijdte werden geplaatst
onder twee pontons in de hoek van jachthaven. Het resultaat overtrof alle verwachtingen: duizenden
vissen hielden er zich op tijdens de wintermaanden. Op de website van de PVC is meer info en een
film beschikbaar. In 2016 vonden alvast 6982 bezoekers de weg naar deze website, een 1000-tal
meer dan in 2015.
Op 26 februari 2016 was er aansluitend ook een technische vergadering in bijzijn van de
verschillende waterbeheerders (VMM, W&Z en Polderbesturen). Er was een rapportage van de
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vangstresultaten van paling door 23 peurders. Ook kwamen er hengelgerelateerde projecten en de
planning van de waterbeheerders aan bod.
Tijdens de Algemene Vergadering van 7 oktober 2016 was er aandacht voor visstandsonderzoek en
de droogte tijdens de zomer van 2016. Het herbepotingsplan en de begroting voor 2017 werden
goedgekeurd. Er wordt budget voorzien voor de aanleg van hengelsteigers aan de Moerdijkvaart te
Gistel.

3.2 PROJECTEN
De volgende initiatieven en realisaties kwamen in 2016 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:
• Kasteelbeek: provincie West-Vlaanderen werkte de vismigratieknelpunten weg
• Kanaal Gent-Oostende te Nieuwege, Jabbeke: in samenwerking met de gemeente Jabbeke is
voorzien in de aanleg van hengelfaciliteiten voor mindervaliden. De werken zijn in uitvoering,
afronding is voorzien in 2017.
• Waggelwater te Brugge: houten hengelsteigers zijn vervangen. De kosten voor slibruiming zijn te
hoog en dit wordt nog verder onderzocht.
De volgende projecten zijn opgestart/lopende in 2016:
• Slopgatvaart: samenwerkingsovereenkomst tussen Visserijfonds en de Polder Noordwatering
Veurne is opgemaakt. Er is een cofinanciering vanuit het Visserijfonds van € 150 000. De
uitvoering is voorzien vanaf 2017.
• Hengelplaatsen vaak niet meer toegankelijk door dichte begroeiing. Opstart overleg vanuit de
PVC om via dienstenovereenkomsten met hengelverenigingen de hengellocaties toegankelijk te
houden.
• Voorzien van 6 hengelsteigers aan Moerdijkvaart te Gistel (ontwerpfase).

HOOFDSTUK 4 – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE
Als voorzitter van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van het VLIZ zat de heer Carl
Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, de desbetreffende vergaderingen voor op 17 februari,
22 maart, 27 juni, 5 oktober en 13 december 2016.
De opdracht van het VLIZ wordt omschreven in 5-jaarlijkse convenanten tussen de Vlaamse overheid,
de provincie West-Vlaanderen en het VLIZ. Een nieuw convenant voor de periode 2017-2021 werd
door het VLIZ en de Vlaamse Regering goedgekeurd eind 2016. De voornaamste aanvulling op de
bestaande missie is een onderzoeksmandaat: VLIZ krijgt de opportuniteit om innovatief en
multidisciplinair marien onderzoek te initiëren, te ondersteunen en uit te uitvoeren, dit ten dienste
van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse mariene onderzoeksgroepen.
Daarnaast krijgt het VLIZ een nieuw mandaat m.b.t. beleidsadvisering over economische
ontwikkelingen op zee (blauwe economie).
Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de formele beslissing om een nieuwbouw te realiseren
voor het VLIZ. Het VLIZ zal samen met de internationale partners en ILVO-Visserij verhuizen naar de
InnovOcean Campus die gebouwd zal worden in de Ankerstraat te Oostende.
Het VLIZ streeft ernaar om samenwerkingsovereenkomsten te bewerkstelligen met universiteiten,
onderzoeksinstituten en individuele onderzoeksgroepen. Zo ondertekende de gouverneur eind 2016
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een samenwerkingsovereenkomst tussen het VLIZ en de NingBo universiteit tijdens een bezoek aan
China.
Voor het onderzoeksschip Simon Stevin coördineerde het VLIZ in 2016 184 effectief gerealiseerde
vaardagen. Het VLIZ biedt met het Marien Station Oostende een satellietlaboratorium aan zee aan
aan mariene onderzoeksgroepen, alsook hogescholen. Afgelopen jaar maakten zij gedurende 134
dagen gebruik van het MSO voor bv. veldstages of het analyseren van stalen. Het aanbod aan
wetenschappelijke apparatuur kende uitbreiding met o.a. een multibeam sonarsysteem voor
ondiepe zones. Dit toestel geeft vanaf 20 cm diepte een uiterst accurate visualisatie van de
zeebodem. De onderwaterrobot Genesis onderging in 2016 een upgrade met de installatie van
nieuwe hoge resolutie video- en fotocamera's, nieuwe lichten en een nieuw laser-meetsysteem.
Het VLIZ werkt aan de uitbouw van data-infrastructuren. Zo beheert het VLIZ o.a. de digitale mariene
atlas MarineRegions.org, de enige databank met wereldwijde maritieme grenzen waarvan de
datasets vrij beschikbaar zijn. In 2016 kreeg deze website een update van zijn globale Exclusieve
Economische Zones en werden nieuwe datasets met Territoriale wateren, de Aansluitende zones,
Binnenwateren en Archipelagische wateren wereldwijd toegevoegd.
Daarnaast helpt het VLIZ ook wetenschappers om hun data formeel te publiceren met een Digital
Object Identifier. Het VLIZ ontwikkelde hiervoor in 2016 een procedure om datasets citeerbaar en
traceerbaar te maken.
Om de 430 VLIZ-leden te bedanken voor hun steun nodigde het VLIZ hen uit op 24 juni in het Marien
Station Oostende. 95 deelnemers kregen tijdens een geleide wandeling op de Oostendse
oosteroever toelichting over o.a. de geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek
en over het, door filantropie gesponsorde, strandobservatienetwerk SeaWatch-B.
Op het VLIZ werkten in 2016 66 personeelsleden, samen goed voor 61,70 voltijdse equivalenten.
Het jaarboek zal online beschikbaar zijn vanaf april 2017 via www.vliz.be/nl/jaarboek

HOOFDSTUK 5 – VERGADERING VEILIGHEIDSOVERLEG
KUSTBURGEMEESTERS
Onder voorzitterschap van de gouverneur wordt tweemaal per jaar een Kustburgemeesters
Veiligheidsoverleg georganiseerd. De vaste leden van dit overlegplatform zijn de lokale besturen en
korpschefs van de tien kustgemeenten aangevuld met andere (kust)partners zoals ondermeer de
provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de
Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), vertegenwoordigers van
watersport- en surfclubs enzovoort.
Het overlegplatform behandelt alle mogelijke veiligheidsaspecten waarmee de kustgemeenten te
kampen kunnen krijgen. De algemene doelstelling hierbij is om, in overleg en samenwerking, te
streven naar zoveel als mogelijk uniformiteit langsheen de volledige Kust.
Uniformiteit is belangrijk en noodzakelijk naar zowel de bestuurlijke en politionele partners toe als
naar de watersportbeoefenaars, redders, toeristen en alle mogelijke andere personen die aan onze
Kust wonen, werken en vertoeven.
Tijdens de vergaderingen van het Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg van 9 maart en 14
september 2016 kwamen ondermeer volgende onderwerpen aan bod:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verdwaalpalen
Uniforme aanwervingscriteria strandredders
Gebruik gemeenschappelijke VHF-frequentie door de watersportclubs
Scheepvaartverkeersveilige dagen 2016
Problematiek transmigranten aan de Kust
Wetgeving nachtwinkels
Wetgeving brandingsporten
Veiligheidsbeeld Noordzee
Bevoegdheden gouverneur Decaluwé als bestuurlijke overheid op zee
BNIP Mass Rescue

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.
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 tweeëntwintig vondsten gemeld aan de ontvanger van het cultureel erfgoed
onder water.
In het najaar van 2016 is het Koninklijk Besluit betreffende de reglementaire maatregelen ter
bescherming van het cultureel erfgoed onder water gepubliceerd. Voortaan dienen duikers die naar
beschermd erfgoed willen duiken dit vier uur vooraf elektronisch te melden aan de FOD Mobiliteit &
Vervoer. Op 4 november 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad ook de erkenning van vijf
bijkomende wraksites als cultureel erfgoed onder water. Er zijn ook beschermingsmaatregelen
uitgevaardigd voor deze vijf wraksites en ook voor de West-Hinder en de resten van het houten
vaartuig die al erkend waren. Er zijn hierdoor 8 wraksites erkend als cultureel erfgoed onder water.
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Cultureel erfgoed onder
water
West-Hinder

Positie

HMS Wakeful

51°22,730’N
002°43,360’E
en
51°22,711’N
02°43,360’E
51°14,799’N
002°55,383’E
51°14,432’N
002°30,191’E
51°15,200’N
002°56,721’E
51°23,730’N
02°29,790’E
51°20,550N
002°52,075’E

Resten houten vaartuig
Wraksite op de Buiten Ratel
Zandbank
HMS Brilliant
SS Kilmore
U-11

’t Vliegent Hart

Beschermingsmaatregelen

51°22,878’N
002°27,134’E

51°29,519N
03°06,873’E

• 15m rondom het wrak verboden te
lijnvissen, ankeren en dreggen
• 40m rondom het wrak verboden te
vissen met sleepnetten

20m rondom het wrak verboden te
ankeren en dreggen
12,5m rondom het wrak verboden te
ankeren en dreggen
35m rondom het wrak verboden te
lijnvissen, ankeren en dreggen
45m rondom het wrak verboden te
lijnvissen, ankeren en dreggen
• 30m rondom het wrak verboden te
lijnvissen, ankeren en dreggen
• 30m rondom het wrak verboden te
vissen met sleepnetten
15m rondom het wrak verboden te
ankeren en te dreggen

Er zijn in 2016 drie vondsten gemeld aan de ontvanger van het cultureel erfgoed. Het betreft een
vliegtuigpropeller, een machinegeweer en munitie. Deze vondsten bevinden zich nog in de
onderzoeksfase en zullen van zodra de beslissing omtrent deze werden genomen, gepubliceerd
worden op de website vondsten in zee.

HOOFDSTUK 7 – PROTOCOLLAIRE OPDRACHTEN
7.1 OFFICIELE BEZOEKEN
7.1.1 Koninklijke Familie
In 2016 ontmoette de gouverneur verschillende keren de leden van de Koninklijke Familie.
Nieuwjaarsreceptie Koninklijk Paleis
Naar jaarlijkse traditie nodigden de Koning en de Koningin de diverse overheden uit op de
nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis. Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden dit evenement
ook bij.(28/01/2016)
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Hare Majesteit de Koningin ontmoet vooraanstaande West-Vlaamse vrouwen
Op donderdag 3 maart 2016 ontmoette Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van de
Internationale Dag van de Vrouw enkele vooraanstaande West-Vlaamse vrouwen uit diverse
sectoren. De Internationale Dag van de Vrouw is voor de Koningin een extra gelegenheid om dieper
in te gaan op de rol van de vrouw in onze samenleving. En om stil te staan bij de uitdagingen en de
verwachtingen waarmee ze te maken heeft. De gouverneur nodigde 12 dames op het ontbijtgesprek
in zijn Ambtswoning uit. (3/3/2016)
Prinses Lea opent tentoonstelling Picasso
In Brugge opende Prinses Lea de nieuwe tentoonstelling Picasso. Voor deze tentoonstelling kon Site
Oud Sint-Jan, via curator Jean-Christophe Hubert, de hand leggen op een uitgebreide en bijzondere
collectie grafisch werk. Met 300 kunstwerken werd Xpo Center Bruges dé referentie op het vlak van
grafische kunst van Picasso. De gouverneur was op de opening van deze bijzondere tentoonstelling
aanwezig en verwelkomde de Prinses. (9/3/2016)
Hare Majesteit de Koningin bezoek het project “Radio Respect”
De gouverneur verwelkomde de Koningin naar aanleiding van haar werkbezoek aan het project
“Radio Respect” van vzw Quindo. Dit bezoek vond plaats in de Howest Campus in Kortrijk. Het
Koningin Mathildefonds steunt dit project voor zijn sociale inclusiewerking. (12/4/2016)
Galadiner ter ere van de Vorsten van Jordanië
Op uitnodiging van de Koning en de Koningin woonde de gouverneur het galadiner ter ere van de
Vorsten van Jordanië bij. Dit vond plaats in het Kasteel van Laken. (19/5/2016)
Bezoek van Hunne Majesteiten Koning Abdullah II en Koningin Rania van Jordanië
De gouverneur verwelkomde Koning Filip en de Jordaanse Koning Abdullah II in Fluxys. Na diverse
toelichtingen volgde een helikoptervlucht over de Thorntonbank en de windmolens. De twee
koninginnen, vergezeld van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits , Ann Coussée en voorzitter
provincieraad Eliane Spincemaille bezochten intussen het Technisch Instituut Heilige Familie. Ze
maakten er o.m. kennis met de OKAN-klassen, het kapsalon en het keramiekatelier. Met een
toeristenbus maakte de delegatie een culturele rondrit met een stop bij The Chocolate Line van
Dominique Persoone. Daarna begaven ze zich naar het Oud- Sint-Janshospitaal voor een kort bezoek.
Op de middag vond een korte plechtigheid in het stadhuis en een begroeting van het publiek op de
Burg plaats. In de Ambtswoning van de gouverneur stelde de gouverneur de voorzitter van de
provincieraad, de gedeputeerden en de provinciegriffier voor. De leerlingen van Hotel- en
Toerismeschool Spermalie serveerden een uiterst verzorgde maaltijd. De provincie en de stad waren
fier op het bezoek dat dankzij de medewerking van zeer velen vlekkeloos verlopen is (19/5/2016)
Herdenking ‘De Slag aan de Leie’ in Kuurne in aanwezigheid van de Koning
Voor de 70ste maal vond de herdenkingsplechtigheid van ‘De Slag aan de Leie’ plaats. Z.M. de Koning
woonde deze plechtigheid bij. De gouverneur legde samen met gedeputeerde Carl Vereecke een
bloemenkrans neer. Het detachement van het 12de /13de Linieregiment luisterde de plechtigheid
op. (24/5/2016)
Prins Laurent reikt award uit ‘Meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen’
De campagne ging van start eind december. Toen deed de gouverneur een oproep naar alle scholen
van het lager en secundair onderwijs in West-Vlaanderen om deel te nemen aan de wedstrijd. De
verkeerscampagne werd op initiatief van de gouverneur uitgewerkt in samenwerking met het
pretpark Bellewaerde en wil leerlingen tussen 6 en 18 laten stilstaan bij veiligheid in het verkeer. In
Ieper namen het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut, middelbare school uit Brugge en de Vrije
Basisschool De Biesweide, lagere school uit Beselare, hun titel en award in ontvangst uit handen van
Z.K.H. Prins Laurent en de gouverneur. (26/5/2016)
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Ceremonie Barco in aanwezigheid van de Koning
Voor Barco was het een bijzondere eer om Z.M. de Koning voor de opening van de campus te
ontvangen. Voor deze gelegenheid werden diverse rondetafelgesprekken georganiseerd. De
gouverneur woonde deze plechtigheid bij. (27/5/2016)
Belle Epoque Centrum in Blankenberge ontvangt Prins Laurent
Prins Laurent bezichtigde de tentoonstelling in het Belle Epoque Centrum in Blankenberge.
Conservator Dirk Decoster verzorgde een uitgebreide rondleiding. De gouverneur woonde dit bezoek
bij. (26/5/2016)
Lunch in het Koninklijk Paleis
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvingen de gouverneurs voor een lunch. Deze vond
plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel. (29/6/2016)
600-jarig bestaan van de Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan en 360 jaar Grenadier Guards
H.K.H. Prinses Astrid woonde in Brugge de viering bij van het zeshonderdjarig bestaan van de
Koninklijke Hoofdgilde Sint-Sebastiaan. In de Gilde opende de Prinses de tentoonstelling “zeshonderd
jaar Archief”. Na deze opening onthulde de Prinses een monument aan Grand Hotel Casselbergh ter
ere van Koning Charles II. De Engelse Koning Charles II richtte driehonderdzestig jaar geleden de
Grenadier Guards en de Life Guards op in de Gilde. Het monument is opgericht door de Vlaamse
Regering in samenwerking met stad Brugge. Ter afsluiting woonde de Prinses de parade bij van de
Grenadier Guards op de Burg. Talrijke prominenten woonden de plechtigheid bij: minister-president
Geert Bourgeois, de gouverneur, de burgemeester, Z.E. de heer Guy Trouveroy, Belgisch
Ambassadeur in Groot-Brittannië, H.E. mevrouw Alison Rose , Ambassadeur van Groot-Brittannië in
België, Nic Van der Marliere , vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Londen, luitenantkolonel Christophe Onraet, lt. gen. George Norton, Grenadier Guards, Captain Edward van der
Lande, Life Guards. (2/9/2016)
Gala-avond Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting
De gouverneur en zijn echtgenote verwelkomden de Vorsten in Jabbeke op de tiende Gala-avond van
de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting. Er werd een toelichting gegeven
over de projecten die door de Stichting worden gesteund. Home Made Jong Promenade onder
leiding van Dirk Lievens luisterde het concert op. (15/9/2016)
Herfstconcert in het Koninklijk Paleis
De gouverneur was graag aanwezig op het herfstconcert in het Koninklijk Paleis. Hier werd hulde
gebracht aan de talrijke vrijwilligers die zich inzetten op de diverse domeinen in onze samenleving.
Het Festival van Vlaanderen en het Festival de Wallonie stonden in voor het muzikale luik van het
prachtige concert dat opgeluisterd werd door het Wim Mertens Trio. (19/10/2016)
Bezoek Koningin Mathilde aan de biënnale Interieur
In Kortrijk was de Koningin te gast op de biënnale Interieur, de internationale beurs voor
hedendaagse vormgeving. De gouverneur woonde dit bezoek bij. Ontwerpers en fabrikanten
presenteerden er hun nieuwe producten. Deze tweejaarlijkse beurs werd voor het eerst
georganiseerd in 1968. (20/10/2016)
Bezoek van de Vorsten in Rumbeke
De Koning en de Koningin bezochten de tentoonstelling ‘Koning Albert I en de Grote Oorlog’ in het
Kasteel van Rumbeke. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de rol van Koning Albert I en het
leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. (8/11/2016)
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7.1.2 Ambassadeurs en consuls
Ontvangst Ambassadeur van Chili
Als voorzitter van het VLIZ woonde de gouverneur het bezoek bij van de Chileense Ambassadeur Z.E.
de heer Carlos Appelgren Balbontín en echtgenote. Na een presentatie van het VLIZ discussieerde
het gezelschap over een mogelijke samenwerking. (7/1/2016)
Ontvangst Ambassadeur van Italië
De gouverneur ontving Z.E. de heer Vincenzo Grassi, Ambassadeur van Italië voor een
kennismakingsbezoek in zijn Ambtswoning. Hierbij werden uiteenlopende onderwerpen besproken,
zowel economisch, toeristisch, cultureel… (12/1/2016)
Ontvangst bij de Ambassadeur van Duitsland
De gouverneur ging graag in op een uitnodiging van Rüdiger Lüdeking, Ambassadeur van Duitsland
voor een diner. Hij ontmoette er H.E. Alison Rose, Ambassadeur van Groot-Brittannië, H.E. ClaudeFrance Arnould, Ambassadeur van Frankrijk, H.E. Simona Frankel, Ambassadeur van Israël en H.E.
Denise Bauer, Ambassadeur van de Verenigde Staten. (15/2/2016)
Aziatische Ambassadeurs en diplomaten bezoeken West-Vlaanderen
Drieëntwintig Aziatische diplomaten (ambassadeurs en zaakgelastigden) namen deel aan het bezoek
aan West-Vlaanderen. De Azië-dienst van de FOD Buitenlandse Zaken organiseerde dit bezoek. Na
een geleid bezoek aan de haven van Zeebrugge volgde een rondleiding in Mu.Zee. De gouverneur
verwelkomde de delegatie in de haven van Zeebrugge en begeleidde het gezelschap gedurende het
volledige bezoek. (19/2/2016)
Franse Ambassadeur overhandigt ereteken aan Stefaan De Clerck
H.E. mevrouw Claude-France Arnould, Ambassadeur van Frankrijk, overhandigde het ereteken van
“Officier du Légion d’Honneur” aan voormalig burgemeester van Kortrijk, Stefaan De Clerck . Het is
een erkenning voor de rol die hij speelde in de grensoverschrijdende samenwerking. (23/2/2016)
Bezoek ambassadeur Frankrijk
Mevrouw Claude-France Arnould, Ambassadeur van Frankrijk, werd ontvangen in het stadhuis van
Kortrijk. Op uitnodiging van ereconsul van Frankrijk Pierre-Paul De Beir woonde de gouverneur deze
ontvangst bij. (26/2/2016)
Werklunch met Ambassadeur van Frankrijk en procureur van West-Vlaanderen en Rijsel
De gouverneur ontving H.E. mevrouw Claude-France Arnould , Ambassadeur van Frankrijk, voor een
werklunch in zijn Ambtswoning. Ook Filip D’Havé, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in
Parijs, procureur Jean-Marie Cool en zijn collega uit Rijsel Thierry Pocquet du Haut-Jussé waren
hierop aanwezig. De bijeenkomst ging over de grensoverschrijdende samenwerking en de
veiligheidsproblematiek. ( (9/3/2016)
Ontmoeting met de Ambassadeur van Japan
De gouverneur nodigde de Ambassadeur van Japan, Z.E. de heer Masafumi Ishii, uit in zijn
Ambtswoning. Samen met enkele Japanse bedrijven werden uiteenlopende onderwerpen besproken.
(14/4/2016)
Diner bij Ambassadeur Duitsland
Gastspreker op het diner was Prof. dr. Jörn Leonhard, professor moderne geschiedenis van WestEuropa aan de universiteit van Freiburg. De titel van zijn speech luidde “The First World War- Legacy
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and lessons one hundred years later”. Aansluitend volgde een levendig debat. De gouverneur kaartte
ook de herdenkingsplechtigheden St. George’s Day van april 2018 aan. (20/4/2016)
Kennismaking met consul-generaal Marokko
De gouverneur ontving de heer Salim Lahjomri, nieuwe consul-genreaal van Marokko in zijn
Ambtswoning. Ze bespraken diverse onderwerpen (cultuur, toerisme…). (10/5/2016)
Ontmoeting met Ambassadeur van Chili
Op uitnodiging van Z.E. de heer Appelgren, Ambassadeur van Chili woonde de gouverneur een diner
in Brussel bij. De samenwerking met het VLIZ kwam er aan bod. (26/5/2016)
Border Force Meeting
De gouverneur had een overleg met H.E. mevrouw Alison Rose en de bevoegde politionele en
gerechtelijke instanties. De transmigrantenproblematiek en de problematiek van de illegalen werden
besproken. (20/9/2016)
Bezoek Ambassadeur Bulgarije
In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur H.E. mevrouw Maya Dobreva, Ambassadeur van
Bulgarije. Diverse onderwerpen kwamen aan bod: economische, toeristische…(14/9/2016)

7.2 BUITENLANDSE BETREKKINGEN
7.2.1 China
Samenwerking tussen ziekenhuizen met China
Op uitnodiging van Jan Deleu, directeur AZ Groeninge, woonde de gouverneur een overleg bij over
een eventuele samenwerking met ziekenhuizen in China. In dit kader kan een samenwerkingsmodel
opgezet worden en kan medische netwerking ondersteund worden. Er kan gestart worden met een
proefproject. (19/1/2016)
Meeting met de Ambassadeur en consuls-generaal van China
De Flanders-China Chamber of Commerce organiseerde een meeting met de Ambassadeur en de
consuls-generaal van China. De gouverneur woonde deze bijeenkomst bij en had er contact met o.m.
Z.E. de heer Michel Malherbe, Ambassadeur van België in China, Cathy Buggenhout, consul-generaal
van België in Shanghai (27/01/2016).
Terugkeeravond Unizo China-reis
De gouverneur verwelkomde de deelnemers van de UNIO China-reis in zijn Ambtswoning. Petra
Breyne, UNIZO directeur projectwerking & verantwoordelijke change en Kristien Vandamme, dienst
Externe Relaties van de Provincie leidden er een rondetafelgesprek ‘Heeft China opportuniteiten te
bieden voor uw bedrijf? (4/2/2016)
Europese conferentie van Confuciusinstituten
De openingsplechtigheid en de werkgroepen met directeurs van Confuciusinstituten vond plaats in
het Provinciaal Hof. Lode De Geyter, voorzitter van het Confuciusinstituut en Ma Jianfei, vicedirecteur generaal van Hanban - Confucius Institute Beijing, hielden er een toespraak. De
gouverneur sprak de genodigden toe op het diner en ging hierbij dieper in op de samenwerking van
de Provincie met China. (28/4/2016)
Handelsmissie Shanghai
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Samen met Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder en enkele vertegenwoordigers van de haven van
Zeebrugge ging de gouverneur op handelsmissie naar Shanghai. Ze hadden er enkele meetings met
Chinese containerrederijen. (24-27/7/2016)
Lezing China door Cathy Buggenhout
De gouverneur hield een toespraak ter gelegenheid van de lezing ‘China’ door Cathy Buggenhout,
(voormalig) consul-generaal voor België in Shanghai De gouverneur betuigde zijn dank voor de
jarenlange uitstekende en constructieve samenwerking die het provinciebestuur en alle andere
actoren uit onze regio mochten ondervinden. De betrokkenheid van Cathy Buggenhout heeft echt
het verschil gemaakt. De gouverneur wenste haar veel succes met haar functie in het consulaatgeneraal in New York. (29/9/2016)
Bezoek aan China
Van 26 november tot 3 december 2016 bracht de gouverneur een bezoek aan China samen met de
algemeen directeur van VIVES, Joris Hindryckx, de algemeen directeur van VLIZ, Jan Mees, de
directeur van Hotelschool Ter Duinen, Peter Verbeke, de CEO van Westvlees, Jos Claeys, de directeur
van de dienst Externe Relaties van de Provincie West-Vlaanderen, Ann Tavernier, professor Lieven
Thorrez en Geert Callewaert van de Faculteit Geneeskunde en Biomedische wetenschappen van
Kulak samen met nog een aantal vertegenwoordigers van de hierboven vermelde instanties.
De delegatie deed de volgende steden aan: Ningbo, Hangzhou, Jiashan, Shanghai en Beijing.
De deelnemers hebben er de economische en academische contacten versterkt. Tijdens deze missie
werden er samenwerkingsakkoorden met de Ningbo Universiteit ondertekend in aanwezigheid van
Z.E. Michel Malherbe, Ambassadeur van België in China. Er waren ook bezoeken aan partnerscholen
en universiteiten alsook B2B- contacten voor de export van varkensvlees.
In Hangzhou, hoofdstad van de West-Vlaamse zusterprovincie Zhejiang vond er een officiële
ontmoeting plaats met de provinciegouverneur Che in aanwezigheid van Z.E. Michel Malherbe,
Ambassadeur van België in China en Paul Lambert, consul- generaal voor België in Shanghai.
Vervolgens vond de ground breaking ceremony plaats in CFL, het bedrijf van de Kortrijkzaan Thomas
Baert in Jiashan. CFL is ondertussen uitgegroeid tot een van de grootste producenten van parket en
laminaat, dat verkocht wordt onder de merknaam “Lamett”. Op 1 december jl. werd de eerste steen
gelegd van een nieuwe vleugel van maar liefst 40.000 m2. Het ontwerp van deze nieuwe vleugel is
het werk van de West-Vlaamse architect Bart Mahieu van Plussoffice Suzhou.
Aansluitend bezocht de gouverneur Zhengzhou in het kader van de uitbouw van een Belgisch
paviljoen op de Garden Expo 2017.
China-dag in de haven van Zeebrugge
De gouverneur verwelkomde H.E. Xing Qu, Ambassadeur van China in België en de delegatie in de
haven van Zeebrugge. De MBZ nodigde hierop alle belangrijke Chinese bedrijven uit die actief zijn in
de Benelux en de UK. Ook de top van de Douane en de China Council for he Promotion of
International Trade waren hierop aanwezig. De Provincie erkent en ondersteunt het Silk Road
Platform.

7.2.2 Opdrachten Frankrijk
Ontmoeting met de préfets
In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur Filip D’Havé, vertegenwoordiger van de Vlaamse
regering, Jean-Christophe Bouvier, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de
la Région Nord – Pas-de-Calais Picardie en Eric Etienne, Sous-préfet de Dunkerque. De agenda was
rijkgevuld : de implementatie Doornik II, de ontruiming “Jungle” van Calais, de grenscontroles te
Neuville-en-Ferrain, de organisatie Strategisch Comité 2016 te Brugge. Hiernaast werden volgende
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projecten overlopen: Samenwerkingsovereenkomst inzake waterbeheer (project Magéteaux),grensoverschrijdende initiatieven VITO/VlakWa.

7.2.3 Opdrachten Nederland
Uitreiking Roosevelt Four Freedoms Awards
Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan mannen, wie bijdraagt tot de vier
vrijheden van Franklin D. Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring
van gebrek en vrijwaring van vrees. President Franklin D. Roosevelt definieerde deze vier vrijheden
als de basisvoorwaarden voor een duurzame democratie en een menswaardig bestaan. Z.M. Koning
Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima woonden de uitreiking bij. De minister-president reikte
de International Four Freedoms Award uit aan dr. Angela Merkel. De gouverneur woonde dit
prachtige evenement in Middelburg bij. (21/4/2016)
Opening van de tentoonstelling “Het Verbeelde Westen” in Den Haag
De gouverneur heette iedereen welkom op de opening van de tentoonstelling “Het Verbeelde Westen”.
Dankzij de Ambassadeur staat de provincie West-Vlaanderen in de kijker en dit in het bijzonder mooie
kader van de Ambassadeurswoning in Den Haag. (23/4/2016)
Bilaterale ontmoeting deputatie West-Vlaanderen en Gedeputeerde Staten Zeeland
Bespreekpunten waren de strategische samenwerking in MOU en de samenwerking in Interreg. Ook
de beleidsdomeinen toerisme en landbouw en visserij kwamen uitvoerig aan bod. De gouverneur en
commissaris van de Koning Han Polman gingen dieper in op het thema ‘maritieme
veiligheid’.(14/6/2016)
Bijeenkomst in Den Haag
Op uitnodiging van Chris Hoornaert, Ambassadeur van België in Nederland woonde de gouverneur
een lunch in den haag bij. Deze lunch was ter ere van viceadmiraal Matthieu Borsboom. Ook
admiraal Hofman was hierop aanwezig. (17/6/2016)
Stuurgroep VN Delta en Zeehavenoverleg
In het World Port Center vond het overleg Stuurgroep VN Delta plaats. De stand van zaken van de
delta monitor werd er toegelicht. Ook het jaarverslag en de begroting 2016 en 2017 werden
voorgelegd. Op het zeehavenoverleg was er de presentatie “Havenbedrijf Rotterdam – Verandering
van tijdperk Energietransitie, digitalisering en innovatie”. Ook was er een presentatie over duurzame
logistiek. De gouverneur woonde beide vergaderingen bij. (8/6/2016)

7.2.4 Opdrachten Groot-Brittannië
Werkbezoek Londen
Voor de voorbereiding van de herdenkingsplechtigheden ‘Raid op Zeebrugge en Oostende - 2018’
brachten de gouverneur en Tomas Termote een werkbezoek aan Londen. Ze werden er ontvangen
door Nic Van der Marliere, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Londen. Samen bezochten
ze het Chatham Historical Dockyard en het Imperial War Museum. Ze hadden er ook overleg met het
National Museum of the Royal Navy Porsmouth. Er werden nuttige contacten met alle betrokken
instanties gelegd. (19-21/2016)
Monitoring Committee
In Chatham (Kent) vond het overleg van het Monitoring Committee plaats. Samen met zijn collega
Polman, commissaris van de Koning in Zeeland was de gouverneur hierop aanwezig. De genodigden
bezochten aansluitend de Historic Dockyard. (6 en 7/7/2016)
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Vlaamse feestdag in Londen
Naar jaarlijkse traditie organiseerde de Algemene Afvaardiging, samen met de collega's van Toerisme
Vlaanderen en Flanders Investment & Trade, een receptie voor de Vlaamse feestdag in Londen. De
gouverneur woonde deze bijeenkomst in de Travellers Club op Pall Mall bij. (7/7/2016)
Mars door Brugge en ontvangst door de St. Sebastiaansgilde
Ter gelegenheid van het 360 jarig-bestaan van de Guards was er een mars door Brugge. Diverse
troepen namen hieraan deel: de Grenadier Guards, de Life Guards, de Nijmegen Company en de
Company of Pikemen and Musketeers. Samen met de burgemeester van Brugge en kolonel Onraet
groette de gouverneur de troepen. Aansluitend ontving de St. Sebastiaansgilde de prominenten, de
de Guards en de Pikemen en Musketeers op hun schitterende locatie. (3/9/2016)

7.2.5 Dienstreis Rusland
Met o.m. Lieven Danneels (Televic), Vincent De Saedeleer (MBZ) en Carles Beauduin (Barco) verbleef
de gouverneur enkele dagen in Sint-Petersburg. Het ging in eerste instantie om een
kennismakingsbezoek. De gouverneur bracht een bezoek aan zijn collega van St Petersburg. De
consul-generaal van België in Sint- Petersburg ontving de gasten voor een diner. Bij de Kamer van
Koophandel kreeg de delegatie een uiteenzetting over de economische sectoren die voor SintPetersburg belangrijk zijn. De haven van Zeebrugge en Televic konden er heel wat contacten leggen.
Ook enkele onderwijsprojecten ( de tolken- en vertaalopleidingen) werden tijdens deze
handelsmissie besproken. (7-9 september 2016)
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7.2.6 Dienstreis Iran
Handelsmissie Iran
Namens de Provincie nam de gouverneur deel aan de VOKA handelsmissie naar Iran. Op de
goedgevulde agenda stonden o.m. een ontmoeting met de succesvolle startup Cookie Box Group,
aan het nieuwe filiaal van Squisito in Teheran, aan Sarava, holding van Digikala, de fabriek van
Golestan Tea, Esfahan Petrochemical Company. De gouverneur nam ook deel aan de conferentie
‘Doing Business in Iran’ en had er een ontmoeting met dhr. Behrooz Khodarahmi, secretaris-generaal
van de Iranian Institutional Investors Association. Z.E. Ambassadeur François Delhaye ontving de
delegatie voor een netwerkmoment. Alle deelnemers blikken terug op een geslaagde en inspirerende
missie. (21-28/10/2016)

7.3 REPRESENTATIE BINNEN WEST-VLAANDEREN
Netwerking en samenwerking vormen een belangrijke leidraad voor de gouverneur. Voor de
vervulling van de talrijke taken betekent de informatie- en ervaringsuitwisseling een
duidelijke meerwaarde. Ook een goede terreinkennis is van cruciaal belang. In overleg
doeltreffende maatregelen nemen, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, oplossingen
formuleren, open communicatie dragen bij tot efficiënte samenwerking.
In 2016 stonden er 696 activiteiten op de agenda van de gouverneur; dit betreft zowel
bedrijfsbezoeken, manifestaties en plechtigheden, vergaderingen en bezoeken. Hij hield
63toespraken over diverse onderwerpen (ontvangst consuls, fietsveiligheid,
noodplanning…).
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Op donderdag 6 oktober bracht de gouverneur zijn rede voor de provincieraad met als
titel ‘Veiligheid? Veiligheid! Veiligheid…’. De tekst van de rede vind je via bijgaande link.
rede
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