
   

 
 

 
 
 
 
Beste lezer 
 
 
Als je veel te doen hebt, heb je de indruk dat de tijd te snel vooruitgaat. Langs de andere kant, als je 
terugdenkt aan alles wat je gedaan hebt en aan de momenten voor je die drukke taken uitvoerde, 
dan lijkt dat precies lang geleden. Het toont aan dat tijd voor de mens een relatief begrip is. Ons 
brein meet de tijd in functie van de hoeveelheid verwerkte informatie. Hoe meer informatie we in 
een uur verwerken, hoe langer dat uur voor ons geduurd heeft. Hetzelfde ondervind je als je wandelt 
van een plaats naar een andere plaats. De afstand en de tijd lijken precies langer als er veel te 
beleven of te zien valt onderweg. Dit lijkt in tegenspraak met het gevoel dat je achteraf hebt, 
namelijk dat de tijd voorbij is gevlogen. Die ervaring wil ik met je delen. 
 
2019 vloog voorbij. Dit jaarverslag illustreert dat er binnen de diensten van de gouverneur, onder 
mijn opdracht of voorzitterschap er in 2019 opnieuw veel werk werd verzet in West-Vlaanderen. 
Voor dit jaarverslag werd alles geïnventariseerd naar jaarlijkse gewoonte.  Een pak informatie, ook 
naar jaarlijkse gewoonte.  
 
Overheidstaakstelling voor het algemeen belang, dat is de algemene noemer. Ik geloof dat door een 
nog beter doordachte, een nog meer efficiënte manier van werken van de overheid, de 
maatschappelijke vragen nog beter kunnen worden beantwoord. Net werken was vroeger een 
informele invulling op officiële posities in bedrijven en organisaties. Nu is netwerken dé manier om 
problemen aan te pakken en om belangen te organiseren. Complexe vraagstukken kunnen alleen in 
multi- en transdisciplinaire netwerken worden aangepakt.  
Connectiviteit betekent verbinding maken met de maatschappelijke context waarin je leeft. 
Verbinding maken met maatschappelijke thema’s is in een complexe wereld, waar alles met alles 
samenhangt wordt almaar belangrijker. Iedereen is stakeholder als het gaat over klimaat of 
veiligheid.  Hier houdt de ploeg rondom mij dagelijks rekening mee.  
 
Graag ook een woord van dank aan alle medewerkers voor hun inbreng en inzet. 
 
Carl Decaluwé 
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HOOFDSTUK 1 – BESTUURLIJK TOEZICHT 
Toezicht 

Voor de lokale besturen is er één toezichthoudende overheid, met name de Vlaamse Regering, bij 
delegatie de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, of de provinciegouverneur, als commissaris 
van de Vlaamse regering. Het Agentschap Binnenlands Bestuur staat in voor de dossiervoorbereiding 
en de ondersteuning van deze toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht 
op de lokale en provinciale besturen. Dit verslag bevat de cijfers over het bestuurlijk toezicht 
uitgevoerd door gouverneur Carl Decaluwé in het jaar 2019. 

Het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen is sinds 1 januari 2019 ingrijpend gewijzigd door het 
Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) van 22 december 2017. Het DLB vervangt de decreten die de 
organisatie en de werking van de Vlaamse lokale besturen regelden: het Gemeentedecreet, het 
OCMW-decreet, het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten en het decreet 
Intergemeentelijke Samenwerking. 

Het hervormde bestuurlijk toezicht heeft in eerste instantie betrekking op de gemeenten en wordt 
maximaal doorgetrokken naar de andere lokale besturen, nl. de autonome gemeentebedrijven, de 
politiezones, de hulpverleningszones, de OCMW’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
(IGS) en andere samenwerkingsvormen. 

De basisprincipes van de nieuwe toezichtregeling zijn o.m: 

- er is nog 1 toezichthoudende overheid: de provinciegouverneur of de Vlaamse Regering (bij 
delegatie de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur). Slechts één van beiden 
wordt gevat als toezichthoudende overheid en zal het bestuurlijk toezicht uitoefenen. Hoe 
en door wie het toezicht wordt uitgeoefend, maakt het voorwerp uit van werkafspraken 
tussen de minister en de provinciegouverneurs over een goede praktijkregeling; 

- er is nog 1 toezichtmaatregel: enkel de vernietiging, de schorsing als toezichtmaatregel is 
afgeschaft; 

- het goedkeuringstoezicht werd beperkt. Het goedkeuringstoezicht op de jaarrekeningen van 
de besturen die de beleids- en beheerscyclus moeten toepassen, werd evenwel behouden. 

Deel 1 

Vlaamse opdrachten en 
bevoegdheden 

1 

 

 

https://stock.adobe.com/nl/images/damme-canal-at-bruges/163357977
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Daarnaast oefent de gouverneur ook toezicht uit op de erkende eredienstbesturen. De 
toezichtregeling op de erkende eredienstbesturen is geïnspireerd op het bestuurlijk toezicht op de 
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals dit vroeger geregeld was in 
het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet. Het bestuurlijk toezicht op de eredienstbesturen staat 
op eenzelfde beleidslijn als het toezicht over de andere lokale besturen: een ruim algemeen en een 
beperkt bijzonder toezicht. 

De jaarrekeningen en de eindrekening van de penningmeester zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van de provinciegouverneur. De provinciegouverneur doet ook uitspraak over het beroep tegen een 
(door de gemeente) niet-goedgekeurd of aangepast meerjarenplan, meerjarenplanwijziging, budget 
of budgetwijziging. 

Het schorsings- en vernietigingstoezicht is van toepassing op alle besluiten waarvoor geen 
goedkeuringstoezicht georganiseerd is. Dit kunnen besluiten zijn van de kerkraad, van het centraal 
kerkbestuur of van de voorzitter en de secretaris van de kerkraad, als ze samen optreden. 

Klachten 

Het toezicht wordt voornamelijk uitgeoefend op basis van klachten van raadsleden of burgers tegen 
besluiten van het lokaal bestuur. 

Klachten zijn echter niet altijd gericht tegen een besluit als dusdanig. Ook een handeling of een al 
dan niet optreden van bestuurders kan het voorwerp van een klacht zijn. In dat geval is een 
toezichtmaatregel niet mogelijk en volstaat in veel gevallen om de klacht naar de bevoegde instantie 
door te sturen. In een aantal gevallen wordt een opmerking aan het betrokken bestuur gemaakt. 

1.1.1 Evolutie aantal klachtendossiers 

We zien een stijging van het totaal aantal klachten (voor alle provincies samen) in 2019 t.o.v. de 
vorige jaren. De stijging kan verklaard worden door de installatie van de politieke organen in het 
eerste jaar van de nieuwe legislatuur 2019-2024 en een groot aantal klachten rond 1 dossier in 
Bierbeek (Vlaams-Brabant). 
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1.1.2 Aantal klachtendossiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafiek op de vorige pagina geeft het aantal klachtendossiers per provincie weer, voor de jaren 
2019 en 2018. De verticale balken tonen het gemiddeld aantal klachten per gemeente in een 
provincie.  

1.1.3 Klachten naar resultaat  

Onderstaande grafiek geeft een beeld over de uitkomst van de klachten die in 2019 ontvangen zijn. 
In West-Vlaanderen werden 39 klachten gegrond bevonden, 13 ervan leidden tot een 
toezichtmaatregel. Deze 13 dossiers vertegenwoordigen minder dan 10% van alle klachten in West-
Vlaanderen (af te lezen op de horizontale as). In 26 andere gegronde klachten was een 
toezichtmaatregel niet opportuun of niet meer mogelijk. In dergelijke gevallen worden vaak 
opmerkingen aan het bestuur geformuleerd om toekomstige gelijkaardige klachten te vermijden. De 
meerderheid van de klachten was ongegrond (meer dan 30%). 
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1.1.4 Klachten naar thema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overgrote meerderheid van de klachten gaat over de organisatie en werking van de lokale 
besturen, zij vertegenwoordigen iets meer dan 80% van alle klachten in de provincie West-
Vlaanderen (zie vorige grafiek, af te lezen op de horizontale as). Klachten over lokale personeels-
aangelegenheden en financiën & fiscaliteit komen veel minder voor. 

In onderstaande grafiek blijkt dat in 2019, binnen het thema Organisatie en Werking, 79 klachten 
over de werking van de politieke organen werden ingediend. Zoals eerder al vermeld, is dit te 
verklaren doordat 2019 het eerste jaar van de nieuwe legislatuur is en in dit jaar de politieke organen 
geïnstalleerd worden. De klachten over de werking van de politieke organen vertegenwoordigen 60% 
van alle klachten binnen het thema Organisatie en Werking in West-Vlaanderen.  
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1.2 MELDINGSPLICHTIGE BESLUITEN 

De verplichte bekendmaking op de gemeentelijke webtoepassing maakt de informatie meteen ook 
digitaal beschikbaar voor de toezichthoudende overheid. Van een aantal beslissingen moet er ook 
melding gemaakt worden van de publicatie op de webtoepassing aan de toezichthoudende overheid. 
De meldingsplicht vervangt de oude inzendingsplicht. De publicatie en melding aan de 
toezichthoudende overheid start de termijn voor de uitoefening van het toezicht. 

1.2.1 Algemeen toezicht Planningsdocumenten BBC  

De cijfers hebben betrekking op de planningsdocumenten (meerjarenplan, aanpassing 
meerjarenplan, budget en budgetwijziging) voor het boekjaar 2019 die in 2019 werden afgehandeld. 
Dossiers die werden ontvangen in 2018, maar afgehandeld in 2019 werden ook meegeteld. De 
dossiers die eind 2019 werden ontvangen, maar pas in 2020 werden afgehandeld, zijn niet in de 
cijfers vervat. 
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 Gemeentebestuur OCMWbestuur AGB OCMWvereniging Totaal 

Geen 
toezichtsmaatregel 180 141 29 42 392 

Toezichtsmaatregel 0 0 0 0 0 

Totaal 180 141 29 42 392 

 

1.2.2 Goedkeuringstoezicht Jaarrekeningen BBC  

Voor de jaarrekening gaat het om de jaarrekening van het boekjaar 2018 die in 2019 werden 
ontvangen en afgehandeld. De jaarrekeningen 2018 die wel werden ontvangen in 2019, maar 
werden afgehandeld in 2020 zijn niet vervat in de cijfers. 

 Gemeentebestuur OCMWbestuur OCMWvereniging AGB Totaal 

Goedkeuring 65 64 24 19 172 

Niet-
goedkeuring 0 0 0 0 0 

Totaal 65 64 24 19 172 

 

1.2.3 Goedkeuringstoezicht Jaarrekening Eredienstbesturen 

Voor de jaarrekening gaat het om de jaarrekening van het boekjaar 2018 die in 2019 werden 
ontvangen en afgehandeld. De jaarrekeningen 2018 die werden ontvangen in 2019, maar werden 
afgehandeld in 2020 zijn niet opgenomen in de cijfers. 

 

Goedkeuring 369 

Niet-goedkeuring 0 

Totaal 369 

 

1.2.4 Fiscale reglementen 

De retributiereglementen goedgekeurd door de raad van bestuur van een AGB zijn sinds de invoering 
van het Decreet Lokaal Bestuur niet meer meldingsplichtig. Een ambtshalve toetsing in het kader van 
het bestuurlijk toezicht gebeurt enkel nog ten aanzien van de belasting- en retributiereglementen 
goedgekeurd door de gemeenteoverheid. 
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Geen toezichtsmaatregel  834 

Geen toezichtsmaatregel, opmerking aan bestuur  161 

Vernietiging   3 

Totaal  998 

 

1.2.5 Goedkeuringen gunningen polders en wateringen  

In toepassing van de wet op de polders en van de wet op de wateringen moeten de 
bestuursbeslissingen houdende gunning van overheidsopdrachten ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de gouverneur.  

 

Goedkeuring 16 

Niet-goedkeuring 0 

Totaal 16 

 

1.3 ADVIESVRAGEN 

Lokale besturen kunnen ook bij de gouverneur terecht voor adviesvragen. Adviesvragen gaan veelal 
uit van de lokale besturen zelf, slechts een kleine minderheid van vragen wordt gesteld door 
mandatarissen of burgers. Onderstaande grafieken tonen het totaal aantal adviesvragen die zowel 
door de gouverneur als door ABB zijn behandeld. 

1.3.1 Evolutie aantal adviesvragen 

De stijging in het aantal adviesvragen in 2018 heeft zich ook in 2019 doorgezet. Globaal kunnen we 
het volgende vaststellen: 

- het aantal adviesvragen over de decretale graden en de overgangsregeling in het DLB is in 
2019 afgenomen; 

- daarentegen is er een toename in het aantal adviesvragen over de werking van de politieke 
organen; 

- er is een verschuiving van adviesvragen over budget naar adviesvragen over het 
meerjarenplan, boekhouding, jaarrekening en fiscaliteit. 

Zoals bij de stijging in het aantal klachtendossiers zijn bovenstaande vaststellingen ook te verklaren 
doordat 2019 het eerste jaar van de nieuwe legislatuur was. Daarnaast zet ABB sinds de laatste jaren 
ook steeds meer in op ondersteuning en coaching van de lokale besturen. 
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1.3.2 Aantal adviesvragen  

De grafiek op de volgende pagina geeft het aantal adviesvragen per provincie weer, voor de jaren 
2019 en 2018. De verticale balken tonen het gemiddeld aantal vragen per gemeente in een provincie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Adviesvragen naar thema  

De meerderheid van de adviesvragen gaat over de financiën van de lokale besturen, iets meer dan 
40%. 
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In onderstaande grafiek blijkt dat in 2019 177 adviesvragen over de werking van de politieke organen 
werden ingediend in West-Vlaanderen. Zoals eerder al vermeld, is dit te verklaren doordat 2019 het 
eerste jaar van de nieuwe legislatuur is en in dit jaar de politieke organen geïnstalleerd worden. De 
adviesvragen over de werking van de politieke organen vertegenwoordigen iets meer dan 70% van 
alle adviesvragen binnen het thema Organisatie en Werking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Financiën en Fiscaliteit maken adviesvragen over het meerjarenplan (25%) de boekhouding 
(iets meer dan 20%) de meerderheid uit van de adviesvragen in 2019. 
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Adviesvragen over de rechtspositieregeling vormen voor West-Vlaanderen in 2019 de grote 
meerderheid van de dossiers. Ongeveer 55% van alle adviesvragen over personeel gaat over de 
rechtspositieregeling. 

 

 

 

1.4 AUDIT LOKALE BESTUREN 

Sinds 1 januari 2014 voert Audit Vlaanderen audits uit bij (onder meer) lokale en provinciale 
besturen. Als onafhankelijke en objectieve partner wil Audit Vlaanderen de lokale besturen 
ondersteunen bij de beheersing van financiële, wettelijke en organisatorische risico’s. Het evalueren 
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van de organisatiebeheersing van de lokale besturen gebeurt met vier verschillende soorten audits: 
organisatie-audits, thema-audits, detectie-audits en forensische audits.  

Wanneer Audit Vlaanderen bij een gemeente- of OCMW-bestuur een schending van het recht 
vaststelt, wordt dit meegedeeld aan de minister van Binnenlands Bestuur. De minister bezorgt de 
gouverneur een kopie van het auditrapport en verzoekt de gouverneur om het betrokken bestuur uit 
te nodigen voor een persoonlijk gesprek over de noodzakelijk te nemen maatregelen. Na het gesprek 
met het betrokken bestuur kan de gouverneur van mening zijn dat een verscherpt toezicht nodig is. 
In dat geval legt de gouverneur bijkomende maatregelen op waaraan het bestuur moet voldoen. De 
regelgeving somt niet de maatregelen op die als verscherpt toezicht kunnen opgelegd worden. De 
gouverneurs zijn bijgevolg vrij in het opleggen van maatregelen die volgens hen noodzakelijk zijn om 
aan de vastgestelde onregelmatigheid te remediëren. 

De gouverneur heeft in opdracht van de minister voor Binnenlands Bestuur in 2019 overleg gepleegd 
met twee gemeente- en/of OCMW-besturen om de vaststellingen uit een forensische audit te 
bespreken. De vastgestelde schendingen van het recht betroffen: 

- belangenvermenging in dossiers van ruimtelijke ordening; 

- onregelmatigheden in aankoopdossiers door het bestuur.  

Aan elk overleg werden vervolgafspraken gekoppeld. 

(noot: omwille van het vertrouwelijk karakter van deze dossiers worden er geen verdere details in dit 
verslag opgenomen) 

 

1.5 EEDAFLEGGINGEN BURGEMEESTERS  

Na de ondertekening van hun benoemingsbesluit door de minister van Binnenlands Bestuur, leggen 
de burgemeesters de eed af in handen van de gouverneur.  

 

bestuur  voornaam naam datum 
eedaflegging 

startdatum 
mandaat 

KOKSIJDE  Marcus  Vanden Bussche 3/01/2019 1/01/2019 

BLANKENBERGE Daphné Dumery 17/1/2019 16/1/2019 

 

1.6 ERETEKENS 

De gouverneur geeft advies over voorstellen tot toekenning van onderscheidingstekens (burgerlijke 
eretekens en eretekens in de Nationale Orden).  

 

Type aanvraag Aantal  Gunstig Ongunstig 

Nationale Orden (gewoon personeel + mandatarissen) 2 2  
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Burgerlijk Ereteken (gewoon personeel + mandatarissen) 25 25  

geneesheren (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu)  

1 1  

Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (BLOSO)   - -  

fanfares (Agentschap Sociaal- Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassen)  

15 15  

 

1.7 TUCHT LOKALE MANDATARISSEN  

In overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de 
tuchtprocedure voor de lokale mandatarissen, kan de provinciegouverneur van de Vlaamse Regering 
de opdracht krijgen om een tuchtonderzoek te voeren, een tuchtverslag op te maken en een 
tuchtdossier samen te stellen. De gouverneur geeft in dat geval een advies over het gepaste gevolg 
dat volgens hem aan de feiten moet worden gegeven. Daarnaast formuleert hij ook een voorstel van 
straf indien hij meent dat een tuchtprocedure moet worden opgestart.  

In de loop van 2019 heeft de gouverneur geen dergelijke onderzoeksopdrachten uitgevoerd. 

 

NIET-BESTUURSKUNDIGE TAKEN 

Kleinschalige niet-bestuurskundige dossiers worden in regel behandeld en opgevolgd door de 
Vlaamse Dienst van de gouverneur. De taakstelling is beschreven in een nota aan de Vlaamse 
Regering (VR 2011 2312 DOC.1423/1). ABB bouwt gestaag haar ondersteunende rol in deze dossiers 
af. Sporadisch doet de gouverneur nog een beroep op ABB. 

 

1.1 TAXI- EN VVB-DOSSIERS 

In toepassing van het decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, 
spreekt de gouverneur zich uit over beroepen tegen de weigering/intrekking van een taxivergunning 
of een vergunning voor de verhuur van een voertuig met bestuurder (vvb). De gouverneur 
onderzoekt ook klachten in verband met het oneigenlijk gebruik van die vergunningen. 

 

 Aantal Aantal gegronde 
beroepen/klachten 

Beroep tegen weigering/intrekking taxivergunning 1 1 

Beroep tegen weigering/intrekking vvb-vergunning 1 0 
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1.2 STRANDCONCESSIES 

Jaarlijks dienen de 10 kustgemeenten vóór 1 mei aan de gouverneur te melden welke maatregelen er 
zullen genomen worden 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 de organisatie over de hele kustlijn. Deze lijst wordt bezorgd aan de gouverneur 
en de arrondissementscommissarissen. 
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HOOFDSTUK 2 – ANDERE TAKEN 
 

Coördinatieopdrachten  
Dit is de link naar het jaarverslag Vlaamse coördinatieopdrachten: jaarverslag coördinatieopdrachten 
2019 
 

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 gouverneur 
staat in voor de administratieve ondersteuning van deze taken. 
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 5 vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.  
Voor het jachtseizoen 2018-2019 waren er in West-Vlaanderen 2.378 aanvragen voor jachtverloven, 
waarvan 42 aanvragen voor jachtverloven om enkel op zondag te jagen. Er waren 143 aanvragen 
voor jachtvergunningen. 9 aanvragen voor een jachtverlof zijn geweigerd. 4 jachtverloven zijn in de 
loop van 2019 ingetrokken. Het Jachtadministratiebesluit voorziet in een beroepsmogelijkheid bij het 
ANB bij een weigering of intrekking van het jachtverlof. In 6 gevallen is beroep ingesteld tegen de 
beslissing van de arrondissementscommissaris om het jachtverlof te weigeren of in te trekken.  

 
Jachtplannen 
De jachtplannen zijn in elke provincie een exclusieve bevoegdheid van de daartoe aangeduide 
arrondissementscommissaris. Dit houdt in dat zij instaan voor de behandeling, de goedkeuring en de 
inzage van de jachtplannen. De ondersteuning in deze processen gebeurt door medewerkers van de 
dienst van de gouverneur. 
Het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 bepaalt dat de individuele jachtrechthouder of de 
wildbeheereenheid jaarlijks een voorstel van jachtplan indient bij de arrondissementscommissaris. 
Voor het jachtseizoen 2019-2020 zijn er 44 individuele jachtplannen en 24 jachtplannen van een 
wildbeheerseenheid goedgekeurd.  
 

Jachtplannen 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Onafhankelijke jachtrechthouders    

  Nieuw 12 5 3 2 

  Gewijzigd 7 5 10 9 

  Ongewijzigd 24 36 32 33 

  Totaal 43 46 45 44 

WBE    

  Gewijzigd 20 16 8 12 

  Ongewijzigd 4 8 16 12 

  Totaal  24 24 24 24 

Totaal 67 70 69 68 

 

5 onafhankelijke jachtrechthouders en 1 wildbeheerseenheid maakten gebruik van de mogelijkheid 
om het jachtplan op een digitale kaart in te dienen. De digitale verwerking van jachtplannen maakt 
het mogelijk om correcties aan een jachtplan op een nauwkeurige wijze tot op perceelniveau door te 
voeren. 

http://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/jaarverslag-co%C3%B6rdinatieopdracht-2019
http://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/jaarverslag-co%C3%B6rdinatieopdracht-2019
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De arrondissementscommissaris controleert of een perceel voorkomt in meer dan één voorstel van 
jachtplan. Bij vaststelling van overlappende jachtterreinen vergelijkt de arrondissementscommissaris 
de schriftelijke bewijzen van jachtrecht. De indiener van het voorstel van jachtplan die het oudst 
geldende schriftelijk bewijs van jachtrecht voor het perceel kan voorleggen, mag het perceel in zijn 
jachtterrein opnemen. Tijdens de goedkeuringscyclus van de jachtplannen voor het jachtseizoen 
2019-2020 zijn 21 overlappingen weggewerkt voor een totaal van 978 percelen.  
Art. 33 van het Jachtadministratiebesluit bepaalt verder dat het jachtplan kan geraadpleegd worden 
bij de arrondissementscommissaris. In 2019 vroegen 4 belanghebbenden om inzage te krijgen in een 
jachtplan. Het aantal verzoeken tot fysieke inzage van een jachtterrein is in dalende lijn sinds de 
online publicatie van de jachtplannen op www.geopunt.be tijdens de zomer van 2017.  
Wie vaststelt dat zijn eigendom of het perceel waarop men het jachtrecht heeft, verkeerd is 
weergegeven in een jachtplan, kan aan de arrondissementscommissaris een rechtzetting vragen. 
Sinds de digitale publicatie van jachtterreinen op www.geopunt.be maken steeds meer eigenaars 
gebruik van deze mogelijkheid. In 2019 richtten 237 eigenaars een verzoek tot schrappen van 
percelen in een jachtplan. Een verzoek van een grondeigenaar tot aanpassing van een jachtplan kan 
meerdere percelen omvatten. Zo werden in 2019 in West-Vlaanderen 757 percelen uit een jachtplan 
geschrapt. Bijkomend verwerkte de arrondissementscommissaris 5 klachten over deze procedure. 
De eigenaar kan het jachtrecht aantonen via een kopie van de eigendomsakte of het aanslagbiljet 
voor de onroerende voorheffing. West-Vlaanderen nam de trekkersrol waar om dit proces te 
vereenvoudigen. De toenmalige Privacycommissie verleende op 9 mei 2017 haar goedkeuring aan de 
diensten van de gouverneurs om toegang te krijgen tot de webtoepassingen van de Algemene 
Administratie PatrimoniumDiensten (AAPD). De implementatie van deze digitale 
gegevensuitwisseling verloopt via de MAGDA Online toepassing van de Vlaamse Overheid. De 
toegang tot dit digitale platform liep vertraging op. Een beperkt aantal medewerkers kreeg in 
november 2019 toegang tot de Piloot-omgeving van MAGDA Online. Deze piloot-omgeving heeft wat 
beperkingen in het gebruiksgemak en er is geen operationele ondersteuning beschikbaar bij 
foutcodes. Tijdens een bevragingsronde inventariseerde Informatie Vlaanderen de behoeften van 
alle gebruikers van de webservices. Het resultaat is echter dat door de relatief hoge ontwikkelkosten 
van € 600.000 een nieuwe meer stabiele versie nog niet onmiddellijk voorzien is.  
 
Maximaal digitaal   
Vanuit het overleg op 8 maart 2018 tussen het Departement Kanselarij & Bestuur en de Dienst van 
de gouverneurs kwam de vraag om de mogelijkheden tot verdere digitalisering van de 
ondersteunende processen in het domein van de jacht te onderzoeken. De dienst van de gouverneur 
van West-Vlaanderen coördineerde de analyse van de werkstromen vanuit drie uitgangspunten: 
huidige werkstromen maximaal digitaliseren, vereenvoudigen en het ontsluiten van databanken.  
 
Tijdens een opvolgingsoverleg op woensdag 30 januari 2019 werden drie prioritaire acties 
vastgelegd:  

• Ontsluiten van databanken.  
Er is een directe link tussen een jachtverlof en het recht om wapens voorhanden te hebben. Bij 
intrekking van één van beide rechten, volgt automatisch de intrekking van het andere recht. Er is 
geen automatische gegevensuitwisseling tussen de databank van de dienst wapens, ARMA en 
het e-loket voor de aflevering van jachtverloven. Dit kan een gevaar voor de openbare orde 
inhouden.  
 
Evenmin is er een automatische gegevensuitwisseling met het centraal strafregister. De 
aanvrager van het jachtverlof haalt zelf een uittreksel uit het strafregister in de gemeente van 
zijn woonplaats. De gemeente vraagt de gegevens uit het centraal strafregister op via een 
webservice met een specifieke code voor Jacht (art. 596.10). De gemeente stelt het uittreksel ter 
beschikking in analoge of digitale vorm. De aanvrager bezorgt nadien zijn uittreksel aan de dienst 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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van de gouverneur per post of laadt het zelf op in het e-loket. Een automatische 
gegevensuitwisseling betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. 
 

• Uitwerken van een dossierbeheersysteem. 
Een rapporteringsmodule en het automatisch genereren van correspondentie vanuit één 
centrale toepassing is een efficiëntiewinst. Het afleveren van jachtverloven verloopt via een 
lokale printer en de begeleidende communicatie is door de medewerker van het team Jacht zelf 
manueel op te stellen. Een automatisering dringt zich op. Via Vlaanderen Connect kan een IT-
architect de technische behoeften en verwachtingen uitkristalliseren; 
 

• Optimaliseren van het geoloket Jachtplannen.  
In 2018 ontwikkelde het Agentschap voor Natuur en Bos een digitaal platform voor het beheer 
van de jachtplannen. Tegelijk zijn de jachtplannen voor het brede publiek beschikbaar op het 
dataportaal van de Vlaamse Overheid via www.geopunt.be. De concrete acties voor de 
aanpassingen aan het geoloket werden verder geoperationaliseerd tijdens een werkoverleg met 
de medewerkers van de teams Jacht op 18 maart 2019.  
 

Op woensdag 6 november 2019 was er een tussenstijdse rapportering over de voortgang van de 
vooropgestelde prioritaire acties. In 2019 bleken geen middelen voorhanden om de IT-analyse voor 
het dossierbeheersysteem te ondersteunen via eigen werkingsmiddelen. Dit geldt evenzeer voor 
bijkomende functionaliteiten in het geoloket en IT-ontwikkelingen voor het ontsluiten van 
databanken. ANB engageert zich wel om de vastgestelde kinderziektes in het geoloket voor 
jachtplannen op te lossen tegen 1 april 2020 en werkt aan een roadmap met vervolgacties en 
budgettaire inschatting om ook bijkomende functionaliteiten te ontwikkelen in 2020.  
ANB stelde verder een analist aan voor de gegevensuitwisseling tussen de databank van de dienst 
wapens (ARMA) en het e-loket voor jachtverloven. Ook dit krijgt een vervolg in 2020. 
 

Milieuhandhaving 

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 2019. 

  

http://www.geopunt.be/
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HOOFDSTUK 3 – ALGEMEEN – PERSONEEL 
Algemeen 
 

Personeel 
Er zijn 34 personeelsleden tewerkgesteld bij de federale diensten van de gouverneur, die ressorteren 
onder de FOD Binnenlandse Zaken, waarvan 3 personeelsleden langdurig afwezig zijn wegens ziekte, 
1 personeelslid in voltijdse loopbaanonderbreking is, 1 personeelslid afwezigheid van lange duur 
wegens persoonlijke aangelegenheden opneemt en 1 personeelslid halftijds werkt vanaf 55 jaar tot 
aan het pensioen. 
 
Federaal personeelsbestand in West-Vlaanderen op 31 december 2019 

 

Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal 

Adviseur 1  
Administratief 

deskundige 
/ 

Administratief 

assistent 
16 

Administratief 

medewerker 
2  

Attaché 11 
Financieel 

deskundige 
2   

Technisch 

medewerker 
1  

      
Medewerker 

keuken/onderhoud 
1  

Totaal 12 
 

2 
 

16 
 

4 34 

 

  

2 

 

 Deel  2 
Federale opdrachten en 
bevoegdheden 
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HOOFDSTUK 4 – BINNENLANDS BESTUUR 
 

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 2019 werden er 14 akten vertaald. 
 

HOOFDSTUK 5 – VERGUNNINGEN, TOELATINGEN EN 
DOCUMENTEN 
 

Wapenwet 
Totaal aantal ingediende aanvragen in 2019 676 

  

Afgeleverde vergunningen  

Modellen 9 (vereenvoudigde registratie jager/sportschutter) 1422 

Wapenverzameling 15 

Erkenning als verzamelaar van laders (waarvan 18 geweigerd)  
Aantal beroepen als verzamelaar van laders bij de Federale Wapendienst  

Bessingen van de gouverneur die aanleiding geven tot intrekking en/of ontzegging 
van het recht nog langer vuurwapens te bezitten 

33 
 

Aantal beroepen tegen de intrekking en/of ontzegging 21 

Tijdelijke erkenning van een schietstand 12 

5-jaarlijkse controle wapenverzamelaar en wapenhandelaar 38 

5-jaarlijkse wapenbezit 1159 

3-jaarlijkse controle veiligheidsmaatregelen wapenverzamelaar en 
wapenhandelaars 

25 

 
 

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 10 september 2017, wordt hij door de 
gouverneur erkend.  
In 2019 werden er vier nieuwe bijzondere wachters erkend door de gouverneur. 
Op 1 januari 2020 zijn er 54 bijzondere wachters actief 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 2019 werden 8 dossiers behandeld. Er werd gunstig advies verleend voor 7 overbrengingen en 1 
fusies van apotheken. 
 

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 
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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 2019 werden 28 aanvragen ingediend. Er werden 24 toelatingen tot afwijking verleend. 
 

Politionele veiligheid 
 

Mandaathouders 
In 2019 werd kennis genomen van de vacantverklaring van het mandaat van korpschef in 3 zones. 
Verder werd door de gouverneur aan 2 zones een positief advies gegeven inzake de aanwijzing voor 
het mandaat van korpschef.  
 

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 2018. 
 
Bijzonder toezicht 
Financieel 
Voor elke politiezone van de provincie werd een begrotingsdossier aangelegd. 
 
De begrotingen die werden gestemd voor het verschijnen van de richtlijnen ter zake, werden 
goedgekeurd op voorwaarde dat in de eerstvolgende wijziging de nodige aanpassingen worden 
aangebracht en dat de begroting in overeenstemming wordt gebracht met de richtlijnen.   
De begrotingsdossiers van alle 19 zones werden goedgekeurd. 
 
Van 17 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 2019 werden 15 rekeningen behandeld: 
  

Rekening 2017: 6   
Rekening 2018: 9   
  

Van de rekening 2018, ontvangen in 2019, zijn er acht dossiers 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 2019 werden er in totaal 15 formatiewijzigingen ingediend, door 11 zones. 
14 wijzigingen werden goedgekeurd en 1 formatiewijziging werd NIET-goedgekeurd.  
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Geen enkele zone vroeg een tijdelijke afwijking aan van de formatienormen voor maximum 2 jaar. 
Eventuele problemen die aan bod kwamen bij de opmaak van de formatiewijzigingen, werden via 
(voorafgaand) overleg opgelost. 
 
Algemeen toezicht 
Het toezicht op de overige handelingen van de politieraden of politiecolleges, genomen ingevolge 
bevoegdheidsdelegatie van de politieraden, wordt het algemeen administratief toezicht genoemd.  
Het gaat hier over een schorsings- en vernietigingstoezicht. 
De zones dienen aan de gouverneur de lijsten te bezorgen van de genomen beslissingen in de 
politieraad. In een aantal gevallen dient tevens een eensluidend afschrift van de beslissing zelf 
overgemaakt te worden. Dit is het geval voor beslissingen genomen in raad of college voor wat 
overheidsopdrachten, dringende uitgaven en personeelsmateries betreft. 
Sinds 2006 wordt dit algemeen toezicht op een grondiger manier uitgeoefend. De nadruk blijft, ook 
in de toekomst, liggen op de voorafgaande advisering van de zones, zodat het grootste aantal 
problemen op voorhand wordt opgelost. 
Verder worden de overzichtslijsten van de besluiten van de politieraden systematisch nagekeken en 
indien nodig worden inzendingsplichtige besluiten opgevraagd en onderzocht.  
Aan verschillende zones werden opmerkingen (zowel schriftelijk als mondeling) in verband met de 
genomen besluiten geformuleerd. Er werden geen besluiten geschorst. 
In 2019 werd 1 klachtdossier ontvangen. 
 
Verkiezingen politieraad 
In 2019 vonden de politieraadsverkiezingen plaats. Er dienden 16 politieraden te worden verkozen, 
in 61 gemeenten. Van 58 gemeenten werden de verkiezingen onmiddellijk geldig verklaard door de 
Deputatie. Bij 2 gemeenten werden de verkiezingen volledig ongeldig verklaard, voor 1 gemeente 
volgde een gedeeltelijke geldigverklaring. De herverkiezingen die hierop volgden werden geldig 
verklaard. Uiteindelijk werden alle politieraden geldig geïnstalleerd. 
 
Autorally’s  
Machtigingen bijzondere aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 
In 2019 heeft de gouverneur op basis van artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 66 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 2019 zijn er in de provincie West-Vlaanderen 10 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 46ste editie van de TAC – Rally, 

• De 1ste rally van de Monteberg 

• De 13e ORC Canal rally, 

• De Ypres rally, 

• De 39ste editie van de TBR Rally, 

• De 60ste editie van de autorally ‘Conxion Omloop van Vlaanderen’, 

• De 19de editie van de Hemicuda rally, 

• De 7e editie van de rally ‘6-uren van Kortrijk’. 

Daarnaast waren er ook de rallysprint van Moorslede, de rally van Wervik en de rally van Staden.  
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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 2019 geen incidenten gemeld.  

 

Civiele veiligheid 
 

Brandweer 
Samenwerking Hulpverleningszones 
De gouverneur hecht veel belang aan een nauwe samenwerking met de hulpverleningszones. Op 
geregelde tijdstippen wordt dan ook een overleg georganiseerd met de politiek en bestuurlijk 
verantwoordelijken van de hulpverleningszones. Daarin worden niet alleen de kritieke punten 
besproken, maar worden ook initiatieven genomen om zonegrensoverschrijdend samen te werken.  
De gouverneur kaart, ter ondersteuning van en in overleg met de zones, bepaalde dossiers ook 
regelmatig aan bij de bevoegde ministers.  
 
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 2019 kreeg dit verder vorm. 
Overzicht van het administratief toezicht voor het jaar 2019. 
 

Bijzonder toezicht 
Financieel 
De dotatiebesluiten van de gemeenten aan de hulpverleningszone werden opgevraagd en er werd 
nagekeken of het bedrag van de dotatie 2019 overeenstemde met het bedrag opgenomen in de 
zonebegroting. Dit was het geval in de vier zones. De dotaties werden goedgekeurd met een clausule 
in het goedkeuringsbesluit van de begroting. 
Van de hulpverleningszone 1 en de hulpverleningszone Brandweer Westhoek werd 1 
begrotingswijziging 2019 ontvangen. Van de hulpverleningszone Midwest en de hulpverleningszone 
Fluvia werden 2 begrotingswijzigingen ontvangen. Alle ingediende begrotingswijzigingen werden 
goedgekeurd. 
 
Eind 2019 werd dezelfde controle als eerder geschetst ook uitgevoerd voor de dotaties van de 
gemeenten aan de hulpverleningszones voor het jaar 2020: er stelden zich problemen bij de 
hulpverleningszone Brandweer Westhoek, die uiteindelijk werden opgelost. 
Elke hulpverleningszone van de provincie diende eind 2019 ook een begrotingsdossier 2020 in. Elk 
van de vier dossiers kon worden goedgekeurd. 
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 elke hulpverleningszone werd de rekening 2018 tijdig ontvangen en na onderzoek goedgekeurd. 
 
Personeel 
Ook de personeelsplannen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones zijn 
onderworpen aan het bijzonder administratief toezicht. Het zonaal operationeel personeelsplan 
vormt de basis van het aanwervingsbeleid van de zones en moet door de gouverneur worden 
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goedgekeurd. In 2019 werd van 1 zone een wijziging van het operationeel personeelsplan ontvangen. 
Na onderzoek kon de wijziging worden 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. 
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 2019 werd er 1 klacht ingediend. Deze bleek uiteindelijk zonder voorwerp te zijn.  
 
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. 
 

Noodplanning 
 
Op 7 juli 2019 was het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) op de noodplanning van kracht.  Het ‘KB 
betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal 
niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van 
crisisgebeurtenissen en –situaties die een coördinatie of beheer op nationaal niveau vereisen’ dateert 
van 22 mei 2019 en verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2019. 
De dienst noodplanning van de gouverneur gaf actief haar input over eventuele wijzigingen die in dit 
KB wenselijk waren.  Uiteindelijk kwam dit KB volgens een Belgische consensus tot stand. 
Eén van de belangrijkste gevolgen van dit KB voor de gouverneur is dat hij niet langer de 
gemeentelijke Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) moet goedkeuren.  De gemeentelijke 
Algemene Nood- en Interventieplannen (ANIP) moeten wel nog steeds goedgekeurd worden.  Nog 
een belangrijke wijziging is de wettelijke verplichting (vanaf 1 januari 2020) om steeds een 
geattesteerde Directeur Commandopost Operaties (Dir-CP-OPS) bij een operationele coördinatie op 
het terrein aanwezig te hebben. Om hieraan tegemoet te komen werkte de dienst noodplanning een 
permanentieregeling uit. 
 

Actualisatie 
Volgende plannen werden in 2019 geactualiseerd of opgemaakt:  
 

• Mini-plan West-Vlaanderen 

• Afsprakenregeling drenkelingen 

• BNIP Afschakelplan 

• BNIP PCB 
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• BNIP PI Ieper 

• Draaiboek ‘Propere stranden’ 

• Operationele procedure walvisstranding 

• (Beperkt) BNIP Brexit 

• BNIP Unitank G&V Tankstorage Belgium nv 

• BNIP CID LINES NV 

• Fiches risico nucleaire en radiologische incidenten als bijlage bij het provinciaal ANIP 
 
Indien deze actualisatie een grote verandering van het plan betekende, dan wordt hierop verder 
ingegaan bij de bespreking van de actuele dossiers. 
 

Oefeningen 
TTX-oefening ‘Python’  
De Python-oefening is doorgegaan op 29 januari 2019. Deze multidisciplinaire TTX-oefening was 
bedoeld voor het testen van het ontwerp van het KB Terro, waarbij specifieke aandacht besteed 
werd aan  

- de inrichting van en werking van de verschillende cellen, nl. de CP-OPS, de JUDI, het CC-PROV 
en de federale beheerscel 

- de communicatie tussen deze structuren onderling  

- de multidisciplinaire coördinatie. 
 
Als scenario werd gekozen voor een aanslag met meerdere incidenten en één dader op de wekelijkse 
markt in Brugge. Aan de oefening werd door zeer veel diensten deelgenomen en ondanks het feit dat 
dit geen terreinoefening was, werden er cellen ontplooid op diverse locaties in Brugge. 
 
De traditionele op de oefening volgende evaluatie vond plaats op 26 april 2019 en werd meteen 
gekoppeld aan een begin van evaluatie van de op tafel liggende ontwerptekst van het KB Terro.  
Naast de traditionele aandachts- en verbeterpunten die uit alle oefeningen naar voren komen, werd 
erop gewezen dat de nieuwe ontwerptekst een verbetering was omwille van de voorziene splitsing 
tussen het gerechtelijke en het bestuurlijke luik. 
 
Jaarlijkse reddingsoefening drenkelingen 
In 2019 organiseerde de gouverneur van West-Vlaanderen samen met de betrokken partners, een 
reddingsoefening en dit op 2 juli in Oostende.  De oefening was een test voor de ‘Afsprakenregeling 
reddingen aan de Belgische kust’ die de gouverneur opmaakte om afspraken vast te leggen tussen de 
veelheid aan partners die in deze reddingen tussenkomen.  De alarmering van de interventiediensten 
en de onderlinge communicatie tussen de diensten aan land, op zee en in de lucht kwamen in de 
oefening aan bod. 

Als scenario werd gekozen voor een incident met anderstalige jongeren die na een nachtje stappen, 
wat roekeloos met een bootje van het type RHIB op zee gingen.  Het bootje strandde ter hoogte van 
de Westelijke strekdam.  2 inzittenden bleken vermist.  Deze werden gezocht op zee door de SAR-heli 
van de luchtmachtbasis Koksijde, de scheepvaartpolitie, Ship Support, de strandreddingsdienst van 
Oostende en de DAB Vloot (reder van de Vlaamse Overheid).   De brandweerzone 1, de lokale 
politiezone Oostende en de scheepvaartpolitie namen ook deel aan de oefening, samen met de MUG 
en ambulance van Oostende.  Ook de 4 alarmcentrales (NC112, CIC, MRCC en MIK) deden mee.  Zij 
spelen een cruciale rol in de alarmering van de betrokken diensten. 

Na decennialang 2 of 3 reddingsoefeningen te organiseren, besliste de gouverneur nog slechts 1 
oefening te houden.  De reden is dat stilaan iedere dienst vertrouwd is met de afsprakenregeling.  Er 
worden jaarlijks ook reële reddingsoperaties onder de loep genomen om na te gaan of de principes 
van de afsprakenregeling correct toegepast worden. 



 

 Jaarverslag 2019  

25 

Table top exercise (TTX of tafeloefening) Spoorwest 
In het najaar van 2019 (23 oktober) vond in de gemeente Kortemark (hulpverleningszone Westhoek, 
politiezone Polder) op vraag van Infrabel en de NMBS een TTX-oefening plaats.  Uit een risicoanalyse 
bleek dat vooral de overwegen een risico vormen op het beperkt spoorwegennetwerk in de regio 
Westhoek.  Als scenario werd dan ook geopteerd voor een aanrijding tussen een tankwagen en 
passagierstrein ter hoogte van de overweg in de Kronevoordestraat.  De oefening startte 
operationeel, ging over naar een gemeentelijke fase om tenslotte provinciaal op te schalen. 

Dit waren de voornaamste leerpunten die aan bod kwamen tijdens de evaluatievergadering: 

• Het belang van de ICMS-infomanager: hij volgt ICMS op en gaat na of alle info in CP-OPS en 
CC-GEM/PROV opgepikt of behandeld wordt; 

• Gebruik reële astridgespreksgroepen in oefeningen: op die manier sluit je dichter aan bij de 
realiteit; 

• Zorg ervoor dat disciplines zich in backoffices organiseren: zo vermijd je een ‘overbevolking’ 
in je coördinatiestructuren; 

• Beperk het aantal waarnemers in je oefening. 

 
Beperkte terreinoefening in samenwerking met  GASSCO as  
Op 6 juni 2019 vond er, op vraag van het bedrijf, een beperkte terreinoefening plaats net buiten de 
site van Gassco as in Zeebrugge.  Voor deze beperkte terreinoefening werd er een lek in een 
hogedruk pijpleiding gesimuleerd met verschillende slachtoffers. Het was een complexe oefening. 
Niet alleen omdat er gebruik werd gemaakt van een tijdssprong zodat er nieuwe insteken konden 
gegeven worden aan de spelers, maar ook omdat er 2 coördinatiecomités op gemeentelijk niveau 
werden geactiveerd, één in Brugge en één in Knokke. Deze coördinatiecomités moesten nauw 
samenwerken. Op voorhand werd beslist dat er niet zou opgeschaald worden naar provinciaal 
niveau. Uit de bevindingen bleek echter dat voor dit type incident een opschaling naar provinciaal 
niveau als wenselijk wordt beschouwd.  
 
Seveso-oefeningen 
Volgens de Seveso-richtlijnen is de gouverneur verplicht om driejaarlijks te oefenen met de 
hoogdrempelige Seveso-bedrijven op het grondgebied van West-Vlaanderen. Om aan deze 
verplichting te voldoen, organiseerde hij in 2019 drie oefeningen met hoogdrempelige Seveso-
bedrijven, nl.  
 
Kennismakingsoefening bij AVL Metal Powders nv  
Op 28 mei 2019 werd een kennismakingsoefening georganiseerd op de site van AVL Metal Powders 
nv. Een kennismakingsoefening vormt een eerste voorstelling tussen de leden van de provinciale 
veiligheidscel en het bedrijf. Tijdens de oefening stellen de verschillende belanghebbende partners 
zich voor, wordt er een korte tafeloefening georganiseerd aan de hand van een groot omgevingsplan 
en vindt er een rondleiding op het bedrijfsterrein plaats. Deze kennismakingsoefening vormt de basis 
voor de start van de opmaak van het bijzonder nood- en interventieplan voor dit Seveso-bedrijf (in 
2020). 
 
FAREX bij Mc Bride Ieper Household nv te Ieper 
Op 17 september 2019 werd een FAREX-oefening georganiseerd in samenwerking met de 
brandweer, de politie, de medische diensten en het Seveso-bedrijf Mc Bride Ieper Household nv te 
Ieper.  
Dit type oefening staat voor First Alert and Reaction Exercise. De multidisciplinaire doelstellingen van 
deze oefening zijn het uittesten van het provinciaal bijzonder nood- en interventieplan met 
specifieke aandacht voor de alarmering van de operationele diensten, de informatiedoorstroming bij 
het aanrijden van de disciplines, de opvang van de externe hulpdiensten door het bedrijf en de 
opstart van de eerste fase in het motorkapoverleg. Zowel de deelnemende disciplines als de ‘niet’ 
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deelnemende diensten werden volgens het algemeen geldende alarmeringsschema door de 
noodcentrales opgeroepen. De diensten die niet actief deelnamen aan de oefening, moesten na de 
alarmering geen verdere acties ondernemen. 
 
Deze oefening werd positief onthaald door de verschillende diensten. Het is een meerwaarde om als 
hulpverleningsdienst ter plaatse te gaan en de start van een motorkapoverleg in te oefenen. 
Hierdoor worden er knelpunten vastgesteld die bij een standaard alarmeringsoefening niet aan het 
licht zouden komen. Naar aanleiding van deze oefening werden er nieuwe afspraken gemaakt zoals 
onder andere het vastleggen van een vast Punt Eerste Bestemming bij het aanrijden van de 
operationele diensten. Dit zal bemand worden door iemand van het bedrijf die de hulpdiensten dan 
verder informeert/begeleidt.  Deze nieuwe afspraken zullen mee opgenomen worden bij de 
herwerking van het bijzonder nood- en interventieplan. In de namiddag werd de oefening afgesloten 
met een BE-Alertbericht.  Deze test dient om de burgers te sensibiliseren om zich in te schrijven. 
Door de BE-Alert-test en de promotie errond via de verschillende Sociale media - kanalen zagen we 
een stijging van het aantal inschrijvingen. 
 
BE-Alerttest en alert-sms in samenwerking met Proviron Functional Chemicals nv en Ostend Basic 
Chemicals nv te Oostende (site Plassendale Chemie te Oostende) 
Op donderdag 3 oktober 2019 vond de nationale BE-Alerttest plaats. Vanuit de dienst noodplanning 
West-Vlaanderen werd gekozen om een sms-alert uit te sturen naar de personen die zich binnen een 
mogelijk impactgebied rond de hoogdrempelige Sevesobedrijven Proviron Functional Chemicals nv 
en Ostend Basic Chemicals nv (onder de noemer van site van Plassendale Chemie te Oostende) 
bevinden. Hierbij werd een alert-sms gestuurd naar alle personen die zich binnen het geselecteerde 
impactgebied bevonden en naar alle personen die zich op voorhand ingeschreven hadden op BE-
Alert en een adres binnen het geselecteerde impactgebied hadden opgegeven.  
De doelstellingen van de oefening waren: het inoefenen van de procedure om een BE-Alert bericht te 
versturen en het aantal inschrijvingen voor BE-Alert verhogen door de burgers te sensibiliseren om 
zich in te schrijven. 
   
ICMS-oefeningen 
Om te vermijden dat de vaardigheden die werden opgedaan tijdens de ICMS-opleidingen zouden 
vervagen, houden we elke maand een ICMS-oefening waarop kan ingelogd worden via internet. 
Hoofddoel van deze oefeningen is dat alle gebruikers vertrouwd blijven met het systeem. In 2019 
vonden digitale ICMS-oefeningen plaats op 8 januari, 7 mei en 3 september met de zone Westhoek; 
12 februari, 4 juni en 3 september met de zone 1; 5 maart, 2 juli en 5 november met de zone 
Midwest en 2 april, 6 augustus en 3 december met de zone Fluvia.  
 

Actuele dossiers 
Beperkt BNIP Brexit 
2019 stond voor een groot gedeelte in het teken van de nakende Brexit. Ter voorbereiding van de 
geplande uitstap van het VK uit de EU werd een beperkt provinciaal bijzonder nood- en 
interventieplan opgemaakt door de diensten van de gouverneur van West-Vlaanderen. 
 
Het plan concentreert zich op de aanpak van/opvang van de hinder die verwacht wordt wanneer 
sprake zou zijn van een ‘harde Brexit’. Deze hinder zal voornamelijk voortvloeien uit het gestrand 
vrachtverkeer en de daaraan gekoppelde verwachte chaos bij het ontstaan van deze nieuwe 
buitengrens van de EU. Het is ook niet duidelijk hoelang deze problemen zullen aanslepen, ook al 
wordt verwacht dat er rekening moet gehouden worden met een periode van enkele dagen tot 
maximaal één week. Het merendeel van de (logistieke) problemen wordt voor onze provincie 
verwacht, doch hoogstwaarschijnlijk zullen de gevolgen veel verder reiken. 
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Ondertussen trad het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 om middernacht uit de Europese Unie 
zonder dat er voorlopig sprake was van een ‘harde Brexit’. Vanaf dat moment trad een 
overgangsfase in werking die loopt tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-
regels en wetten voor het Verenigd Koninkrijk van kracht en verandert er vrijwel niets voor burgers 
en bedrijven. Dit betekent dat het risico op een ‘harde Brexit’ dus nog niet helemaal van de baan is 
en het beperkt BNIP nog steeds zijn nut kan bewijzen! 
 
BNIP PI (Penitentiaire  Inrichting)  Ieper) 
Naar analogie met het reeds eerder opgemaakte BNIP voor de gevangenis van Brugge werd op vraag 
van de directie van Ieper ook gestart met de opmaak van een BNIP voor deze penitentiaire inrichting. 
De opmaak van dit document gebeurt door een multidisciplinaire werkgroep met daarin 
vertegenwoordigers van de verschillende disciplines, de dienst noodplanning van de gouverneur en 
de PI Ieper.  Ook de stad Ieper is via de inbreng van haar noodplan-coördinator en haar dienst 
communicatie nauw betrokken bij de opmaak van dit document. 
Het BNIP wordt opgemaakt overeenkomstig de principes voor de nieuwe structuur ANIP/BNIP, dus 
niet langer in boekvorm maar op basis van afzonderlijke fiches.  
 
BNIP PCB (Penitentiair Complex Brugge) 
Dit BNIP werd door onze diensten up-to-date gehouden, zonder dat het evenwel kon gefinaliseerd 
worden aangezien er op federaal niveau nog steeds geen beslissingen genomen werden over het luik 
‘evacuatie van de inrichting’.  
De afwerking van dit BNIP werd echter niet afgewacht, want in 2019 werd op uitdrukkelijke vraag 
van zowel de disciplines als de directie van het PCB alvast gestart met de voorbereiding van een 
nieuwe zandbakoefening waarbij zowel het intern noodplan als dit bijzonder nood- en 
interventieplan grondig zullen ingeoefend worden. 
 
BNIP Afschakelplan 
Naar ondertussen jaarlijkse traditie wordt dit BNIP elk najaar geactualiseerd ter voorbereiding van 
een eventuele stroomschaarste tijdens de komende winterperiode. Het elektriciteitsgebeuren blijkt 
immers een zeer dynamisch gegeven te zijn, waarbij de wijzigingen elke winter opnieuw een 
(meestal beperkte) invloed hebben op de bestaande noodplanningsinitiatieven met betrekking tot 
dit risico. En ook nu weer werden alle gemeenten door de diensten van de gouverneur aangemaand 
om erop toe te (blijven) zien dat ook hun plannen actueel en up-to-date gehouden blijven. 
 
BNIP Unitank Tankstorage Belgium nv 
Nadat het herwerkte Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) van Unitank Tankstorage Belgium nv 
werd goedgekeurd door de Provinciale Veiligheidscel in 2018, vond de raadpleging van het publiek 
plaats van 1 oktober 2019 tot en met 30 oktober 2019. De procedure die gevolgd werd, is deze die 
werd vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 8 november 2012 tot bepaling van de raadpleging van 
het publiek over bepaalde ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen. De 
uitnodiging voor de raadpleging werd geadresseerd aan de bevolking, organisaties en inrichtingen 
gelegen in de vastgelegde noodplanningszone rond de inrichting. 
Gedurende de consultatieperiode hebben er zich enkele personen aangemeld bij de dienst 
noodplanning West-Vlaanderen om het BNIP Unitank Tankstorage nv te mogen inkijken. Het voorstel 
van BNIP werd aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan alle belanghebbende instanties. In 
2020 zal het herwerkte BNIP voor definitieve goedkeuring voorgelegd worden aan de gouverneur. 
 
BNIP CID LINES NV 
Na de kennismakingsoefening op de sites van CID LINES nv werd er in 2019 gestart met de opmaak 
van het Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) CID LINES nv, met als basis het 
samenwerkingsakkoord-veiligheidsrapport (SWA-VR) van het bedrijf. Naar aanleiding van het nieuwe 
KB noodplanning dat in 2019 van kracht werd, werd er op nationaal niveau een werkgroep opgericht 
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om de structuur van een BNIP te herzien. Hierbij werd gestreefd naar een format met meer 
praktische fiches die in het nationaal digitaal veiligheidsplatform dynamisch kunnen aangepast 
worden. Doordat de afstemming voor de opmaak van deze structuur de nodige tijd vergt zal de 
opmaak van het BNIP in de nieuwe structuur verder afgewerkt worden in 2020. 
 
Fiches risico nucleaire en radiologische incidenten 
Na de oefeningen ‘ongeval met radioactieve stoffen’ die plaatsvonden in 2018 en naar aanleiding van 
het nieuwe KB voor het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied dat in 2018 
werd goedgekeurd, werd er in 2019 een multidisciplinaire werkgroep opgericht op provinciaal 
niveau.  Binnen de werkgroep werd beslist dat het bestaande provinciaal Bijzonder nood- en 
interventieplan (BNIP) nucleair noodplan zal vervangen worden door fiches die als bijlagen bij het 
provinciaal ANIP zullen gevoegd worden en dit volgens de nieuwe structuur. De provinciale 
werkgroep is in 2019 drie keer samengekomen. Er is al een mooie basis van een 18-tal fiches 
opgemaakt die verder zullen uitgewerkt worden in 2020.  
 
Draaiboek ‘Propere stranden’ 
De bestaande versie van het draaiboek ‘Propere Stranden’ dateert al van 2011 en is dringend aan een 
herwerking/actualisatie toe.  Destijds werd tot de opmaak van dit draaiboek besloten na de ramp 
met de Tricolor, een containerschip dat zonk in december 2002 voor de kust van het Franse 
Duinkerke. Bij de bergingswerken kwam toen 170 ton olie in zee terecht wat leidde tot zware 
vervuiling van de Belgische stranden. 
 
Het draaiboek is bedoeld om in gevallen van vervuiling vanuit zee het opruimen van de stranden op 
een algemene en gecoördineerde manier te laten verlopen. 
 
Voor de actualisatie van dit draaiboek werd een werkgroep in het leven geroepen.  Het is de 
bedoeling dat na de afwerking van dit document er een terreinoefening zal gedraaid worden.  
 
Operationele procedure walvisstranding 
Op regelmatige basis worden de Belgische kustgemeenten geconfronteerd met aangespoelde 
zeezoogdieren, gaande van bruinvissen en zeehonden tot potvissen, vinvissen en zelfs een bultrug. 
Niet alleen is de opruiming van deze kadavers geen evidentie, ons land heeft ook een internationale 
overeenkomst ondertekend die stelt dat er wetenschappelijk onderzoek moet verricht worden naar 
onder meer de doodsoorzaak van deze walvisachtigen. 
 
Door de opmaak van een operationele procedure wordt een plan van aanpak voorgesteld voor de 
tussenkomst van alle betrokken (interventie)diensten.  
 
Een beperkte werkgroep kwam hiervoor in de loop van 2019 enkele keren samen. Dit resulteerde in 
een eerste ontwerp van tekst. Wel moet nog werk gemaakt worden van het inventariseren van de 
meest geschikte plaatsen voor de aanlanding en opruiming van de walvisachtigen. Eenmaal deze kaap 
genomen is kan de ontwerptekst voorgelegd worden aan de kustburgemeesters. 
 

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. 
 
In 2019 werd deze opleiding 2 keer georganiseerd nl. voorafgaand aan de oefening die plaatsvond in 
Kortemark (spoorwegincident) en bij de beperkte terreinoefening in samenwerking met Gassco as. 



 

 Jaarverslag 2019  

29 

Telkens werd naast het aspect CP-OPS/CC ook ingezoomd op specifieke informatie gerelateerd aan 
de inhoud van de oefening, zoals bv. de rol van Infrabel en NMBS, de gevaren van hogedruk 
pijpleidingen, de voorstelling van het bedrijf Gassco as…  De opleiding wordt steeds afgesloten met 
een kleinere oefening of bevraging als smaakmaker voor de uiteindelijke TTX. 
 
Voor de TTX-oefening met het spoorwegincident in Kortemark ging deze voorafgaande opleiding 
door op 10 oktober. 
 
Opleiding ondersteuningsteam West-Vlaamse Noodplanningscoördinatoren (NPC) 
Het beheren van een noodsituatie is voor elke overheid een enorme uitdaging. De noodsituatie 
confronteert de betrokken gemeente met vele taken en complexe dilemma’s. De meeste overheden 
hebben - gelukkig! - weinig ervaringen met noodsituaties.  
Voor één NPA is het onmogelijk om alle noodplanningstaken tijdens een noodsituatie uit te oefenen. 
Vandaar dat er in september 2017 gestart werd met het West-Vlaams ondersteuningsteam NPA. Dit 
team kan opgeroepen worden om bijstand te bieden tijdens noodsituaties (ook in oefeningen) en 
moet als aanvulling en versterking gezien worden voor de gemeentelijke en provinciale 
noodplannings-ambtenaren van de provincie West-Vlaanderen. 
 
Meer specifiek kunnen volgende rollen opgenomen worden door dit ondersteuningsteam: 

1. informatiemanager in het coördinatiecentrum (CC) : zorgt voor een volledig en zo  correct 
mogelijk beeld van de noodsituatie, 

2. ondersteuning in beleidsadvies : staat de bevoegde NPA bij in zijn rol als beleidsadviseur, 
3. informatiemanager in de CP-OPS : zorgt er voor dat de juiste gegevens tijdig beschikbaar 

worden gesteld in de CP-OPS en doorgaan naar het CC, 
4. liaison bij grensoverschrijdende noodsituaties, om verbinding te leggen tussen crisisteams 

van 2 of meer gemeenten, provincies, landen. 
 
Met het oog op het overgaan van dit team in het federaal Crisis Support Team (CST) waarvoor 
opleidingen startten in 2019, kwamen we niet meer bijeen voor vormingen op West-Vlaams niveau.   
 
Het team werd in 2019 wel ingezet tijdens de terro-oefening (2 personen), tijdens de terreinoefening 
bij het bedrijf Gassco (2 personen als deelnemer, 1 als waarnemer), tijdens het spoorincident in 
Kortemark (1 persoon) en tijdens de gemeentelijke oefening in Mesen (2 personen). 
 
Basisopleiding nood- en interventieplanning voor de leden van de gemeentelijke veiligheidscellen 
(GVC) 
In mei 2019 vond terug de basisopleiding nood- en interventieplanning plaats voor de leden van de 
GVC’s.  De dienst noodplanning van de gouverneur organiseert deze opleiding ism de WOBRA vzw en 
met een combinatie van interne en externe lesgevers.  De opleiding moet een basisinzicht geven in 
noodplanning, in de werking van de disciplines, in de coördinatiestructuren die kunnen ontstaan 
tijdens noodsituaties (CP-OPS en CC), in de werking van ICMS, in de rol van de 
noodplanningscoördinator (NPC), in het organiseren van oefeningen…  De opleiding sloot af met een 
tafeloefening en een doorschuifsysteem dat inzicht moet geven in de organisatie van de 
noodplanning. 
 
De basisopleiding wordt tweejaarlijks georganiseerd, op voorwaarde dat er voldoende interesse voor 
is. 
 
Opleiding burgemeesters en eerste schepenen 
In samenwerking met het federaal crisiscentrum bood de gouverneur een opleiding aan aan de (ver)-
nieuw(d)e burgemeesters en hun vervangers om meer beslagen het noodplanningsijs te kunnen 
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betreden.  Voor sommigen was die opleiding een opfrissing, voor anderen een eerste kennismaking 
met een nieuwe materie. 
 
In de opleiding nood- en interventieplanning (NIP) kwamen de volgende aspecten aan bod: de 
aansprakelijkheid van de burgemeester, noodplanningsbegrippen en crisisbeheer.  Afsluiten deden 
we met een digitale bevraging. 
 
Deze opleiding NIP nam een halve dag in en kon gevolgd worden op 13 maart of 2 april. 
 
Terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningscoördinatoren (ism Wobra Zedelgem) 
De voormiddag van de jaarlijkse terugkomdag voor de gemeentelijke noodplanningsambtenaren op 
21 november startten we plenair met korte, praktische berichten van onze federale 
noodplanningsdienst.  
Vervolgens werd stilgestaan bij de rol van DSI van het Rode Kruis in de gemeentelijke noodplanning 
en bij de hervorming van de Civiele Bescherming en de concrete gevolgen hiervan voor de 
gemeentelijke noodplanning.  We zoomden ook in op rol van het gerechtelijke apparaat in de 
noodplanning en bij de voornaamste krachtlijnen van het nieuwe KB op de noodplanning en de 
nieuwe wetgeving over wielerwedstrijden. Het plenaire gedeelte sloten we af met getrokken lessen 
uit reële incidenten die zich in de zone Fluvia voordeden. 
 
In de namiddag kon er gekozen worden uit verschillende workshops: 

• Workshop 1: nieuwe sjablonen voor een ANIP/BNIP 

• Workshop 2: ICMS crisisfunctionaliteiten 

• Workshop 3: toepassing van BE-Alert 

• Workshop 4: Legionella-incident in Evergem/Gent. 
 
Opleiding BE-alert – alert sms 
Het federaal crisiscentrum sloot een overheidsopdracht af met de firma Nextel/Gedicom (nu 
ondertussen overgegaan in Telenetbusiness) voor een alarmerings- en verwittigingstool voor de 
bevolking. Alle Belgische gemeenten kunnen hier tegen betaling op instappen, waardoor ze ook hun 
eigen inwoners kunnen verwittigen via sms, gesproken boodschap en e-mail van een aan de gang 
zijnde noodsituatie.  
 
Geregeld zijn er opleidingen om deze tool in de vingers te krijgen, te volgen bij het nationaal 
crisiscentrum (NCCN) in Brussel.  Als er echter voldoende interesse is bij West-Vlaamse NPC’ers of 
communicatieverantwoordelijken, organiseren we deze opleiding ism het NCCN in onze eigen 
provincie.  Dit was in 2019 het geval op 1 februari (ism SyntraWest Brugge) en 4 oktober (ism  
Kortrijk). 
 
Opleiding studiedag wateroverlast 
Op vraag van VMM vond op 12 november een studiedag plaats in de WOBRA in Zedelgem met als 
thema wateroverlast. Na een verwelkoming door de gouverneur, lichtte de dienst noodplanning de 
basisprincipes noodplanning bij overstromingen toe.  De VMM stond zelf in voor het naar voor 
brengen van wetenschappelijke wetmatigheden bij overstromingen.  Het praktische luik van de 
studiedag bestond uit het toelichten van de website www.waterinfo.be met klemtoon op het 
aanvragen van een professionele login en het maken van een persoonlijk dashboard op maat van de 
gemeente (met enkel relevante info voor die gemeente). 
 

Incidenten in 2019 
Er deden zich in 2019 geen noodsituaties voor waarbij de provinciale fase werd afgekondigd. 
 

http://www.waterinfo.be/
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Grensoverschrijdende dossiers 
Project Alarm 
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 vond plaats op 31 januari 2017. Het project duurt 4 jaar en loopt 
tot in 2020. 
 
De totale kostprijs voor het project ALARM bedraagt 2.865.067,79 euro, waarvan 50% 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. 
 
Aan het project nemen 26 verschillende Franse, Waalse en Vlaamse partners deel, zowel 
institutionele, wetenschappelijke als operationele. De overheidspartners zijn de gouverneur van 
West-Vlaanderen, de gouverneur van Henegouwen en de Préfet de Hauts-de-France, de Préfet de la 
Zone de Défense et de Sécurité du Nord en de 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: nl.  
 

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. 
 

In 2019 lag de klemtoon vooral op het organiseren van de ‘ateliers d’automne’ waarvan er één 
doorging in Kortrijk.  Deze stond open voor de West-Vlaamse burgemeesters en hun 
grensoverschrijdende partners uit het Noorden van Frankrijk.  Het was de bedoeling om hierop good 
practices uit te wisselen over de aandacht in de noodplanning voor het grensoverschrijdende aspect. 
 

ANDERE 
Operaties ‘Fort to Port’ 
Na de eerdere succesvolle ‘Fort to Port’-operaties in 2017 en 2018 werd de haven van Zeebrugge ook 
in 2019 opnieuw gebruikt door Amerikaanse militairen voor twee nieuwe operaties in het kader van 
‘Atlantic Resolve’. Voor het derde jaar op rij gebruikte de Amerikaanse landmacht de haven van 
Zeebrugge als uitvalsbasis voor haar operaties in Centraal- en Oost-Europa. 
Begin 2019, in februari, werd een gedeelte van de haven omgetoverd tot een tijdelijke militaire 
helihaven voor zo’n 85 helikopters, die vanuit Kansas onderweg waren naar Oost-Europa. 
In oktober 2019 volgde een nieuwe brigade met een 80-tal helikopters en bijbehorend logistiek 
materieel afkomstig uit Savannah (Georgia, VS). Ook daarvoor werd opnieuw een tijdelijke militaire 
zone ingericht binnen het havengebied.  
 
Ter voorbereiding van beide grootschalige operaties werd telkens een operatieorder ‘nood- en 
interventieplanning’ opgemaakt. Dit gebeurde in samenwerking met alle disciplines en betrokken 
diensten. 
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HOOFDSTUK 6 - POLITIONELE VEILIGHEID 
 

CIC-overleg 
 

Het K.B. van 26 juni 2002 over 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 2019 tweemaal samen: in juni en in oktober.   

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 

een gezamenlijke Communicatie en Informatiedienst van het Arrondissement West-Vlaanderen 

(SICAD) geplaatst.  

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.  
Hier volgen enkele getallen uit het jaarverslag 2019. 
 
Het aantal inkomende noodoproepen vertoont een lichte daling (3 %) over de laatste drie jaar. 

2017 2018 2019 

233107 230735 224780 

Dezelfde vaststelling zien we bij de gedispatchte gebeurtenissen. Het ene is uiteraard gekoppeld aan 
het andere. De piekmaanden blijven juli, augustus gevolgd door juni. 
De nationaal vooropgestelde doelstellingen over de opneemsnelheid bij een inkomend gesprek 
worden gehaald en zijn beter dan het jaar voordien. 

 2018 2019 

80 % binnen de 10 seconden 80 % binnen de 9 seconden 

90 % binnen de 20 seconden 90 % binnen de 13 seconden 

 
Er wordt een stagnering vastgesteld in 2019 van het aangemaakte gebeurtenissen (acties en 
controles inbegrepen) tov van 2018 en een lichte daling tov 2017 en 2016. 
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Het meeste aantal ploegen wordt nog steeds gedispatcht ten voordele van de Pz Oostende gevolgd 
door de Pz Riho en Mira. Pz Vlas is ondertussen overgestapt naar een eigen dispatching.  
Het aantal ANPR hits stijgt gestaag sinds 2017. De E17/A14 Rekkem richting België steekt met kop en 
schouders boven de andere camera’s uit met 1380 hits in 2019.  
 

2017 2018 2019 

1178 4577 4767 

 

De personeelsbezetting binnen het CIC is gestegen naar 97 medewerkers, dankzij de instroom van de 
ANPR-pool en de neutrale calltakers, in vergelijking met een totaal van 92 in 2017 en 88 in 2017, 
maar kampt nog steeds met een tekort van 13 %.  
 
In 2019 is er werk gemaakt van de implementatie van de ANPR-tafel, de verdere ontplooiing video 
Monitoring System (observatie-camera’s) en de introductie van het Real Time intelligence Center. 
Er werd tevens een stuurgroep SICAD opgericht om samen met de andere politiediensten in West-
Vlaanderen een visie te ontwikkelen en te implementeren over een geïntegreerde SICAD werking, die 
geleidelijk aan dient te evolueren naar een intelligence center. De voorlopige conclusies neigen in de 
richting van een gemengd dispatch-model, aangezien uit de recente antwoorden van de korpschefs 
blijkt dat de dispatching van alle politiezones door het CIC binnen West-Vlaanderen voorlopig nog 
steeds een utopie blijkt te zijn,  met als speerpunten: een "CIC – remote dispatch" 
samenwerkingsprotocol; een overkoepelende organisatiestructuur voor de opvolging van de 
technologische evoluties; de verdere ontwikkeling van de RTIC (real time intelligence center) functie 
met samenwerkingsverbanden en ervaringsuitwisseling tussen de lokale RTIC's en het SICAD/RTIC en 
een wil tot het delen van beelden met het CIC vanuit de lokale politiezones.   
 

Integrale veiligheid 
 
 

Provinciaal platform preventie radicalisering 
 
Sinds de aanslagen van 2016 in Zaventem en Maalbeek, zijn er op federaal, provinciaal en lokaal 
niveau zeer veel initiatieven genomen, niet in het minst om een gezamenlijke en gedragen integrale 
politionele veiligheidsaanpak te organiseren. Dit heeft geleid tot heel wat structurele en dwingende 
richtlijnen zoals de verplichte aanduiding van een information officer per politiezone, een LIVC 
(lokale integrale veiligheidscel) op gemeentelijke niveau, omzendbrieven rond het delen van 
informatie tussen diensten, de oprichting van een LTF (lokale task force) per arrondissement zowel 
op een strategisch als een operationeel niveau.   
Daar waar de gouverneur eerst via het arrondissementeel platform radicalisme op een regelmatige 
en structurele manier de politiezones samenbracht in het kader van de openbare veiligheid, bestond 
deze noodzaak niet meer in 2019 net door de vele structurele, dwingende maatregelen. 
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Transmigratie naar het Verenigd Koninkrijk 
 

In het kader van het “Actieplan Transmigratie” van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie heeft gouverneur Decaluwé, onder zijn voorzitterschap, 
in 2018 het “Structureel Overleg Transmigratie West-Vlaanderen” opgericht met vertegenwoordiging 
van federale politie, lokale politie en parket. Dit overleg heeft geen vaste timing maar houdt een 
operationele vinger aan de pols in functie van de feiten die zich op het terrein voordoen.  
 
2019 werd gekenmerkt door een stijging van het aantal (pogingen) tot oversteek met ‘smallboats’ 
naar het VK. Waar het fenomeen eerst een modus operandi was vanuit het Franse kustgebied, lijkt 
deze steeds verder naar de Vlaamse litorale zone uit te breiden. Alle mogelijke middelen worden 
hiervoor gemobiliseerd en ingezet om het verlies van mensenlevens te vermijden bij de oversteek 
van een zeer moeilijk zeegebied (door de stromingen) op één van de drukst bevaren routes ter 
wereld.  
 
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 Hauts-de-France, het Britse Home Office en de Border Force politie UKBF van het VK. 
Waar nodig wordt de ondersteuning van het Europese niveau (Europol) gesolliciteerd. 
 
In het najaar 2019 werd een ruim budget aan ondersteunende financiële middelen toegezegd vanuit 
het VK én de Europese commissie voor de verhoging van de infrastructurele veiligheid in de haven 
van Zeebrugge. Deze budgetten worden toegekend aan de havenautoriteit (MBZ), de private 
ondernemingen in het havengebied en de lokale en federale politie. De Gouverneur heeft een 
bijzonder coördinator aangesteld om deze investeringen op mekaar af te stemmen en de 
operationele return ervan te verzekeren binnen het ‘secure harbour plan Zeebrugge’.  
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HOOFDSTUK 7 – VERKEERSVEILIGHEID 
 
West-Vlaanderen kan een goed rapport voorleggen inzake ongevallen in 2019. Deze kent een daling 

van het aantal doden door een verkeersongeval. Dit cijfer daalde van 79 dodelijke ongevallen met 82 

doden in 2018 (analyse dodelijke verkeersongevallen 2018 in West-Vlaanderen) naar 55 dodelijke 

verkeersongevallen met evenveel doden.   

Het aantal letselongevallen in West-Vlaanderen daalde al van 2017 naar 2018 met 2.1 %. Dezelfde 

trend zet zich verder: 4482 (2018) naar 4336 (2019), wat een serieuze daling betekent van 3.3 %.  

Ook de verkeersongevallen stoffelijke schade zijn gedaald van 12438 (2018) naar 12250 (2019), een 

daling met 1,5 %.  

 

VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen 
 
Op initiatief van gouverneur Decaluwé werd de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen in 2015 
opgericht. Haar finaliteit is de inzet voor een verhoogde verkeersveiligheid in West-Vlaanderen. Dit 
door een aanbod van gevaarbewustzijnsverhogende instrumenten, zoals een tuimelwagen en 
rijsimulator. Hiervoor kan de vzw rekenen op een constructieve samenwerking met de West-Vlaamse 
politiezones en lokale besturen. Ook kan er worden gerekend op sponsoring van private partners.  
 
Het verkeersveiligheidsbeleid binnen West-Vlaanderen steunt op sensibilisering en handhaving. De 
prioriteiten zijn: 

• Stimulatie van verantwoord rijgedrag en een verkeersveilige attitude en 

• Ontmoediging van hardleerse overtreders.  
 
De provincie West-Vlaanderen kent een daling van het aantal doden ter plaatse door een 
verkeersongeval van 40 naar 32. Het aantal letselongevallen in West-Vlaanderen daalde met 2.9%, 
de op een na sterkste daling in Vlaanderen en een laagterecord voor onze provincie.  
 
Meer informatie over de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen is terug te vinden op 
www.verkeersveiligwestvlaanderen.be . 
 

Tuimelwagen 
De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen stelt de tuimelwagen(s) tegen een daghuurprijs ter 
beschikking van politie- en hulpverleningszones, politiescholen, gemeentebesturen, scholen, private 
ondernemingen en organisaties. Ook bedrijven kunnen deze bij de vzw reserveren voor gebruik 
tijdens diverse evenementen. 
 
In de tuimelwagen beleeft de chauffeur de effecten van een ongeval waarbij de auto overkop gaat.  
Terwijl de tuimelwagen enkele minuten overkop draait, houdt enkel de veiligheidsgordel de 
chauffeur op zijn plaats. Deze sensibiliserende actie is een belevingsmoment dat focust op het belang 
van de gordeldracht. Het dragen van de veiligheidsgordel is rechtstreeks gelinkt aan de ernst van een 
verkeersongeval. Rijden zonder gordel is één van de drie meest voorkomende oorzaken van dodelijke 
verkeersongevallen. 
 

Rijsimulator 
De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen beschikt ook over een rijsimulator die bestuurders de risico’s 
van mogelijke afleiding achter het stuur en onaangepaste snelheid kan laten ervaren. Alcohol, drugs 

http://www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/
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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. 
 

Motorrijsimulator 
Bewust defensief rijgedrag is een juiste inschatting leren maken van gevaarlijke situaties om op die 
manier mogelijke ongevallen te vermijden. 
De motorrijsimulator, aangekocht door de vzw Verkeersveilig West – Vlaanderen, leent er zich 
perfect toe defensief rijgedrag te bevorderen. 
Deze werkt zoals een gewone moto met versnellingen. Men kan de simulator op 3 manieren 
instellen: een kleine, een middelmatige of een zware moto. Ook is een instelling mogelijk naar klasse 
A-of klasse B-bromfiets of automatische moto. 
 
De kandidaat, die minimaal 16 jaar is en al enige ervaring heeft met het rijden met een brom- of 
motorfiets, neemt plaats op de simulator en legt een gesimuleerd traject af.  Men krijgt te maken 
met een 8-tal gevaarlijke situaties die men correct moet weten in te schatten om een ongeval te 
vermijden.  
 
Zowel de tuimelwagen als de (motor)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. 
 

Analyse dodelijke verkeersongevallen 2018  
 
Uit jarenlange cijfers bleek op vlak van ongevallen, gewonden en doden de provincie West-
Vlaanderen niet goed te scoren in vergelijking met de andere provincies. Daarom gaf de gouverneur 
in augustus, opdracht een grondige analyse te maken van de dodelijke ongevallen in 2018 om dieper 
inzicht te krijgen in de ongevallenoorzaken, zoals het gedrag van weggebruikers, de infrastructuur, 
de omstandigheden, het type ongevallen, het profiel van de veroorzakers en slachtoffers. Deze 
analyse gaat verder dan de klassieke parameters zoals aard van de weg, tijdstip, dag, maand.  De 
analyse werd gefinaliseerd eind december. 79 dossiers werden ingezien bij het parket West-
Vlaanderen. De gedepersonaliseerde informatie werd verwerkt in een excelblad met als doel 
opvallende zaken en trends te detecteren. In 2020 zullen de opvallende conclusies en aanbevelingen 
op verschillende beleidsniveau’s en fora worden bespreken.    
 

West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer  
 
Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé werd het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs 
in het verkeer georganiseerd in onze provincie en dit van vrijdag 6 december vanaf 17 uur tot 
maandag 9 december om 06 uur. Dit luidt enerzijds de winter BOB campagne in en anderzijds 
herdenken we de dodelijke kettingbotsing op 3 december in 2013 op de A19 in Zonnebeke. 
Alle 19 lokale politiezones, de wegpolitie en scheepvaartpolitie namen deel aan deze actie.  Ook 
AWV (agentschap wegen en verkeer) bood logistieke hulp. De ene zone koos voor een vast 
dispositief met meer dan twintig politiemensen; andere zones kozen voor mobiele kleinere ploegen. 
In totaal werden 265 politiemensen ingezet die 2176 uren opleverde. Dit is in uren meer dan vorig 
jaar.  
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Er werden 8275 bestuurders gecontroleerd op alcohol via sampling of/en een ademtest. Hiervan was 
97,6 % negatief. Ondanks een iets beter resultaat ten opzichte van vorig jaar (97,13 %) werden er 
meer rijbewijzen ingetrokken: 54 ten opzichte van 45 vorig jaar. M.a.w. van 2,87 naar 2,4 %. 
De 1151 afgenomen drugtesten leverden 14 positieve speekseltesten of 1,21 % op. 13 bestuurders 
dienden hun rijbewijs onmiddellijk af te geven in het kader van de drugtest. 
Er werden 26183 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 97,65 % hield zich aan de snelheidslimieten.  
Er werden 3 rijbewijzen ingetrokken in het kader van snelheid. De hoogste gemeten snelheid waar 
men 90 km/uur mocht rijden, was 144 km/uur in Hooglede.  
 
Er werd een stevige daling vastgesteld van het aantal inbreuken voor het gebruik van de gsm achter 
het stuur. Er werden 3 processen-verbaal opgesteld ten opzichte van 100 vorig jaar. De dalende 
trend inzake inbreuken gordeldracht zet zich gelukkig ook verder: 18 overtredingen dit jaar ten 
opzichte van 51 in 2018 en 106 in 2017. Ook het niet in het bezit zijn van boorddocumenten zoals 
verzekering, inschrijving, keuring daalt dit jaar naar 80 in vergelijking met 137 inbreuken vorig jaar. 
De gouverneur wenst alle politiezones en federale diensten te bedanken voor de inzet en deelname 
aan deze actie. Hij wenst teven de bestuurders te bedanken die verantwoord rijgedrag stellen en zo 
samen de wegen van West-Vlaanderen verkeersveiliger maken. 
Gezien het nieuwe concept is dit niet vergelijkbaar met de resultaten van de jaren ervoor. 
 

Fietstoerisme in harmonie 
 
Fietsers zijn de meest kwetsbare weggebruikers. Zij worden vaak geconfronteerd met onveilige 
situaties, die ze soms ook zelf veroorzaken. Onaangepast rijgedrag van de fietsers zelf, overtreding 
van de verkeersregels en onbegrip van en voor de andere weggebruikers liggen meestal aan de 
oorzaak van fietsongevallen.   
 
De Verkeersveiligheidsbarometer van het Vias Institute toont aan dat de fietsongevallen tijdens de 
eerste 9 maanden van 2019 een daling kende. Desondanks vielen er in onze provincie bij 
fietsongevallen toch nog 1257 gewonden en 5 doden.  
 
In 2011 startten de diensten van de gouverneur, de West-Vlaamse politiediensten, de wielerbonden 
en de fietstoeristen de campagne “Fietstoerisme in Harmonie” op. Het opzet van deze campagne is  

• een veilige plaats voor elke fietser op de West-Vlaamse wegen, met als pijlers: 

• een goede kennis en naleving van de verkeersregels, 

• een reglementair uitgeruste fiets,  

• veilige fietspaden en 

• hoffelijkheid van alle weggebruikers. 
 
Deze campagne startte opnieuw tijdens de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk. Voor de zesde keer op rij 
tekende de campagne samen met de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen present tijdens deze 
beurs. Drie dagen lang en samen met het provinciebestuur West-Vlaanderen werd het veilig 
fietstoerisme en de verkeersveiligheid van de fietsers in West-Vlaanderen gepromoot.  
 
2645 bezoekers namen deel aan de verkeersquiz. 210 deelnemers konden alle vragen correct 
beantwoorden. Op 2 april 2019 ontving de gouverneur de 26 winnaars. De hoofdwinnaar mocht een 
fiets in ontvangst nemen. 
 

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.  
Op 10 december 2019 overhandigde de gouverneur de prijzen aan de winnaars. 
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Veilig naar school 
 
De sensibiliseringscampagne “Veilig naar School” loopt jaarlijks en dit al sinds 2015, als een 
samenwerkingsinitiatief van de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en Bellewaerde.  
 
Centraal in deze campagne is de veiligheid van de schoolgaande jongeren in het verkeer. 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 op de West-Vlaamse basis- en secundaire scholen. 
 
De West-Vlaamse lagere en secundaire scholen worden uitgedaagd om hun eigen 
verkeersveiligheidsprojecten voor te stellen.  De presentatie kan via allerlei manieren, zoals een 
video, een creatieve tekening of een fotoreportage. Een onafhankelijke jury kiest hieruit de 
winnende lagere en secundaire school.  
 
De winnende scholen krijgen naast de titel van “Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen” 
ook een award, 30 tickets voor een schoolreis naar Bellewaerde en een werkingskrediet van 500 euro 
van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. 
 
In 2019 werden de basisschool Het Noordveld uit Sint-Andries/Brugge en de secundaire school Sint-
Franciscus-Xaverirusinstituut uit Brugge de winnaars van deze campagen. 
 

Opleidingen signaalgevers en mobiele seingevers 
 
De provincie West-Vlaanderen stelt jaarlijks de nodige budgetten ter beschikking om, in 
samenwerking met het Provinciaal Opleidingsinstituut voor Veiligheidsdiensten, 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. 
 
In 2019 telde de basisopleiding signaalgever 72 deelnemers die deelnamen in 4 verschillende steden 
en gemeenten. Tijdens deze opleiding komen volgende thema’s aan bod: wegcode, basisbegrippen 
rond conflictbeheersing, deontologie, structuur van de Belgische politie en het vrijwilligersstatuut. 
 
De aansluitende opleidingen rond omgaan met agressie en EHBO konden in 2018 rekenen op 
respectievelijk 15 en 7 deelnemers. De opleidingen voor mobiele seingevers telden 19 (theorie) en 
20 (praktijk) deelnemers. In 2019 zijn 11 personen geslaagd voor de theoretische en praktische 
screening voor mobiele seingevers. 
 
Deze opleidingen zijn van het grootste belang om de taak als signaalgever of mobiele seingever 
correct uit te voeren. Het kunnen rekenen op mensen met kennis van zaken draagt bij tot de 
veiligheid tijdens sportieve manifestaties en wedstrijden die binnen onze provincie georganiseerd 
worden. 
 

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. 
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Pijlers hierbij zijn het ter beschikking stellen van aangepaste signalisatie van de landbouwers om de 
weggebruikers te waarschuwen als 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. De campagne “Modder op de weg” loopt jaarlijks 
van 1 september tot 31 december. De campagne werd vorig jaar op 16 september voorgesteld in 
Spiere-Helkijn bij landbouwer Maes. Dit was ondertussen al de 19e editie.   
 

Regularity evenementen 
 
Naar aanleiding van een klacht ten gevolge van de Ypres Historic Regularity in het weekend van 29 
november 2019 werd een evaluatie ingepland door de gouverneur met de rallycommissie, het RACB, 
VAS, de betrokken burgemeesters en korpschefs. Dit leidde in 2020 tot een overleg, ook met de 
organisatoren en het uitwerken van een uniform canvas om de verkeersveiligheid te garanderen. 
 

Veilig fietsen 
 
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 politie en 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.  
 
Op basis van de ontvangen gegevens controleerden de West-Vlaamse politiezones tijdens de 
preventieve controles 14846 fietsen in 2019. Hiervan bleken 42,30 % niet in orde te zijn.  
In 2018 waren bij de controle van 21595 fietsen, 38,35 % niet orde. Dit jaar noteren we jammer 
genoeg een stijging van inbreuken met bijna 4 %.  
 
Verdere controle wees uit dat 20,10%, niet in orde waren met de wettelijk verplichte fietsverlichting. 
Het percentage overtreders inzake de fietsverlichting is nagenoeg gelijk gebleven met vorig jaar. 
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. 
Bij de opmaak van dit jaarverslag werden de resultaten van de handhavingsperiode 2018-2019 nog 
niet ontvangen. 
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HOOFDSTUK 8 – PROVINCIAAL OPLEIDINGSCENTRUM 
VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN (POV) 
 

Vzw West-Vlaams facilitair instituut voor de veiligheidsdiensten 
(WFIV vzw) 

 
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. 
Hierna volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten. 
 
De uitbreiding van de parkeervoorziening op de campus 
In de voorbije jaren werd een gemeenschappelijk project uitgewerkt voor een nieuwe parking 
(achter het simulatiegebouw van de politieschool). Deze parking (nr. 2) zal zowel gebruikt kunnen 
worden door cursisten, docenten en personeel van het POV, maar ook door bezoekers van het 
natuurgebied Vloethem en het speelbos. Er is plaats voorzien voor 145 wagens en 2 bussen. Hiervoor 
kon het WFIV rekenen op financiële steun van de Provincie (300.000 EUR), Agentschap Natuur en Bos 
(150.000 EUR), de gemeente Zedelgem (financiering van de verkeersveilige oversteek) en het 
landinrichtingsproject Moubeek-Vloethem (landschappelijke inpassing – groenaanleg). De werken 
werden eind december 2018 opgestart en bevonden zich eind 2019 in eindfase (enkel nog 
groenaanleg uit te voeren). 

Deel  3 

Bijzondere opdrachten en 
bevoegdheden 

3 
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Parking 1 (ter hoogte van de sporthal) blijft bestaan en zal op termijn moeten worden gerenoveerd 
en uitgebreid, na de bouw van het politiekantoor (Zedelgem) en de (gedeeltelijke) afbraak van (het 
voorgebouw van) de sporthal. 
 
Verdere uitbreiding van praktijkinfrastructuur in planfase 
Na het project “vuurhal-containerplaat” van de brandweerschool (september 2015) en het project 
van de politieschool (simulatiehuis) (april 2016), werden in 2017 concrete plannen met onderbouwd 
businessplan uitgewerkt om de praktijkopleidings- en logistiek infrastructuur voor de 
brandweerschool verder uit te bouwen.  In 2019 werd dit verder geconcretiseerd en zelfs 
gerealiseerd voor een aantal projecten: 
 
De oefenplaat werd uitgebreid, een nieuwe logistieke loods met debriefingruimtes werd gebouwd 
(werken in eindfase), evenals de aanpassing van de polyvalente zaal voor indoortraining en de 
uitbreiding van de sanitaire voorzieningen in blok M. 
In 2018 werd ten behoeve van de subsidiedossiers door een begeleidende stuurgroep een 
functioneel bestek van eisen opgemaakt voor zowel een schietstand als een sporthal, met de 
bedoeling om een multifunctioneel “competentiecentrum voor fysieke trainingen en 
geweldbeheersing” uit te werken en desgevallend fasegewijze te bouwen. Vervolgens werd in 2019 
stappen gezet om hiervoor steun van de gemeente Zedelgem, de Federale Politie, de lokale Politie, 
Sport Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, … te bekomen. Engagement werden bekomen van 
de provincie West-Vlaanderen, Federale Politie en de lokale Politie voor de bouw van een 
schietstand. De provincie heeft hiervoor eind 2019 een budget voorzien van 6 miljoen, dat daarnaast 
ook dient voor onder meer de financiering van een looppiste en een oefenbaan. De bouw van een 
nieuwe sporthal valt hier niet onder. De bouw van een ruimte voor de testen “fysieke paraatheid 
brandweerman” zal wel worden opgenomen in het eerstkomend bouwproject, maar de financiering 
zal moeten gezocht worden bij de hulpverleningszones. 
 
Bouw van een politiekantoor op het POV 
Met het gemeentebestuur van Zedelgem werd destijds een principieel akkoord bereikt om op het 
POV een politiekantoor te bouwen op de plaats waar tot voor kort nog de voormalige Bemilcom-
toren staat. In 2018 werd deze toren afgebroken en een ondererfpachtovereenkomst ondertekend 
voor het betrokken perceel. De gemeente Zedelgem zal bouwheer zijn. In 2019 hebben zij de 
procedure opgestart voor de aanstelling van een ontwerper. 
 
Digitaal beheerssysteem voor de veiligheidsschool 
Eind 2019 werd de opdracht opgeleverd voor de introductie van een uniform digitaal 
beheerssysteem voor het POV. Al onze opleidingen zullen digitaal worden gepland, georganiseerd en 
afgewikkeld via dit systeem. 
 
De actuele stand van zaken van het masterplan POV kan ook worden gevolgd op 
http://campuspov.wordpress.com/ of de andere “social media” accounts van het POV (Facebook, 
Twitter, Instagram). 
 

Brandweeropleidingen 
 
De brandweerschool heeft in 2019 volgende opleidingen verzorgd. Brevetopleidingen werden 
georganiseerd: BO1, deel 1 en 2, 4 sessies / B-Delta, 2 sessies / MO1, module 1 – 5 sessies, module 2 
tem 6, 2 sessies per module, module 7 en 8, 4 sessies per module , module 9, Forop 1, 3 sessies, Prev 
1, 2 sessies, Eval, 3 sessies / MO2, 1 sessie / CRI 1, 1 sessie / CRI 2, 1 sessie. Brevetten uitgereikt in 
2019: BO1: 90 brevetten, B-Delta: 41 brevetten en BO2: 53 brevetten, MO2: 18 brevetten. 
Modulecertificaten van volgende brevetopleidingen werden uitgereikt in 2019: MO1 – module 1: 89 

http://campuspov.wordpress.com/
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certificaten / MO1 – module 2: 42 certificaten / MO1 – module 3: 33 certificaten / MO1 – module 4: 
20 certificaten / MO1 – module 5: 42 certificaten / MO1 – module 6: 38 certificaten / MO1 – module 
7: 61 certificaten / MO1 – module 8: 83 certificaten / MO1 – EVAL: 70 certificaten / MO1 – PREV 1: 
48 certificaten / MO1 – FOROP 1: 55 certificaten / CRI 1: 24 certificaten / CRI 2: 17 certificaten. Naast 
de reguliere brevetopleidingen hebben we diverse specialisatieopleidingen voorzien centraal op 
POV: bijscholing Snelste Adequate Hulp voor (onder)officieren voor Binnenbrand, Technische 
Hulpverlening en Gevaarlijke stoffen. In 2019 werd in het kader van de voortgezette opleiding, voor 
het eerst gewerkt met vakmanschapsdagen. Er werden programma’s voorzien voor de bijscholing 
van een 3000 brandweermannen -en vrouwen en dit voor 24u per deelnemer. Voor het basiskader 
werden per vakgebied brand, technische hulpverlening en Gevaarlijke stoffen telkens 3 soorten 
keuzeprogramma’s aangeboden telkens voor 8 u. Voor het midden-en hoger kader werden ook per 
vakgebied programma’s aangeboden.  Daarnaast werden in 2019 een paar sessies voorzien voor de 
aanpak Aziatische Hoornaar. Er werd een sessie opleiding FiST (Firefighter Stress Team) antenne 
gegeven en een sessie Beveiliging Incidenten Openbare weg. In 2019 werden heel wat sessies 
georganiseerd voor het afnemen van de fysieke testen van het brandweerpersoneel, namelijk de 
PPMO test, bestaande uit de brandweertest en trappenlooptest. In 2019 werd voor de 
brandweerduikers de verplichte recyclageproef voor de verlenging van het getuigschrift voorzien. 
Voor het opleidingsplan 2020 werden in het najaar 2019 heel wat programma’s ontwikkeld en heel 
wat sessies train the instructor ingericht, om de instructeurs op te leiden voor het geven van de 
vakmanschapsdagen. Er werden daarnaast ook 2 infoavonden georganiseerd voor alle instructeurs. 
In 2019 volgden een aantal instructeurs weer internationale opleidingen CFBT (Compartiment Fire 
Behaviour Training). Er werden ook extra instructeurs CFBT en instructeurs THV (Technische 
Hulpverlening) opgeleid. WOBRA geeft ook opleiding aan het 7de jaar veiligheid uit het regulier 
onderwijs. Voor het schooljaar 2018-2019 zijn 158 leerlingen gestart. De opleiding liep tot einde 
schooljaar, eind juni 2019. De leerlingen kregen de nodige attesten van de gevolgde pakketten. Voor 
het schooljaar 2019-2020 zijn 154 leerlingen gestart. Er waren in 2019 voor het behalen van het 
federaal geschiktheidsattest 221 inschrijvingen, 191 zijn gestart aan de proeven en 100 behaalden 
het attest. Naast dit alles heeft de brandweerschool weerom heel wat opleidingen verzorgd voor 
bedrijven. 
 
In 2019 werd het team van de brandweerschool versterkt met een medewerker voor de 
brevetopleidingen. Verder heeft WOBRA in 2019 heel wat infrastructuurwerken uitgevoerd zoals 
verbouwing polyvalente zaal in een oefenruimte voor training noodprocedures, er werd in blok M 
een extra leslokaal voor bedrijfsopleidingen voorzien en daarnaast ook 14 extra douches. Er werd 
dan nog een logistieke loods gebouwd, aanpalend aan de oefenplaat, dit voor de warme trainingen. 
Er werd in 2019 heel wat tijd geïnvesteerd in de verdere uitrol van ons digitaal systeem. Een 
gedetailleerd jaaroverzicht 2019 vindt u vanaf april 2020 terug op de website www.wobra.be 

 
School voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening 
 
De school voor dringende geneeskundige hulpverlening bestaat uit 3 kernopleidingen. Deze 3 
kernopleidingen zijn de basisopleiding voor het behalen van een brevet, de verplichte 24 uur 
permanente vorming die bedoeld zijn om de kennis en vaardigheden van een hulpverlener–
ambulancier actueel te houden en de 5-jaarlijkse beoordeling. Bij een positieve beoordeling wordt 
het brevet verlengd. De basisopleiding wordt jaarlijks georganiseerd in functie van de behoeften van 
de hulpverleningszones en de erkende diensten-100 in de provincie. 
 
In januari 2019 startte een basisopleiding HVA VJ met 43 inschrijvingen van de erkende diensten 100. 
Bij aanvang van de opleiding waren er 40 kandidaten effectief ingeschreven. Tijdens de 
basisopleiding zijn er 3 personen gestopt. Na afloop van de examens waren er 34 cursisten geslaagd 

http://www.wobra.be/
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en werden zij toegelaten op stage. De stage liep tot november 2019. Na afloop van de stageperiode 
werden er in totaal 33 brevetten uitgereikt aan de geslaagde deelnemers op 3 december 2019. 
 
Er was 1 kandidaat die een uitstel wegens medische redenen kreeg voor het praktijkexamen. Deze 
persoon deed zijn herexamen samen met de basiscursus NJ 19. Na een geslaagd examen theorie en 
praktijk besliste 1 kandidaat de stage niet te vervolledigen en stopte.  
 
In het najaar 2019 startte op 5 september een nieuwe basiscursus HVA. Hiervoor werden 40 
cursisten ingeschreven door de erkende diensten 100. Tijdens de opleiding zijn er geen cursisten 
gestopt en namen alle kandidaten deel aan de examens. Na de examens van januari 2020 waren er 9 
cursisten niet geslaagd. De stageperiode loopt van 22 februari tot eind augustus 2020.  
 
Een 2de belangrijke tak in de opleidingstak dringende geneeskundige hulpverlening is de 
permanente vorming. De docenten werden in werkgroepen opgedeeld voor uniformiteit en kwaliteit 
van de opleidingen. Er werd net zoals vorig jaar terug 6 uur praktijk centraal gegeven op de campus 
POV te Zedelgem. Er kon terug gebruik worden gemaakt van de infrastructuur en het materiaal.  
De andere 18 uur werden decentraal gegeven in de brandweerzones.  
Het aantal ingeschreven HVA voor de permanente vorming bedroeg 983 personen. Alle HVA konden 
voor het 2de jaar op rij zichzelf inschrijven voor de permanente vorming via het digitaal systeem. In 
samenwerking met de erkende diensten werden de HVA die niet waren ingeschreven aangesproken. 
In het jaar 2019 werden er in totaal 24672 uren opleiding voorzien. Vanuit Wobra waren dit 23686 
uren en voor externe bijscholingen bedroeg dit 986 uren. 
 
Er werden in totaal 114 HVA’s ingeschreven voor het afleggen van de 5-jaarlijkse evaluatie. 
Van de 114 ingeschreven kandidaten hebben alle personen hun evaluatie afgelegd. 
In totaal was er een slaagpercentrage van 81.6% voor een gunstige beoordeling in de eerste zittijd. 
Zij werden geëvalueerd op 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. Na een 2de poging steeg dit percentage tot net geen 86 %.  
 
Naast opleidingen aan HVA is het nog steeds de ambitie van Wobra vzw om als kenniscentrum te 
fungeren. Ook wordt er meer ingezet op opleidingen aan derden. Het aantal uren opleiding aan 
derden bedraagt 777,5. Grotere ‘klanten’ zoals de West-Vlaamse politieschool, de VDAB, de haven 
van Zeebrugge, stad Blankenberge,… zijn vaste klanten geworden voor bedrijfsopleidingen. In 
samenwerking met de diensten van de gouverneur organiseerden we opnieuw de jaarlijkse 
terugkomdag voor de noodplanningsambtenaren.   
 
Om ons verder provinciaal en federaal op de kaart te zetten wordt er in de toekomst meegewerkt 
aan een aantal grotere projecten. Wobra vzw zorgt voor uitbreiding van opleidingen betreffende 
noodplanning. In samenwerking met de diensten van de gouverneur werden de basisopleidingen 
PSH, NIP  georganiseerd. Ook een studie noodplanning versus water werd in de campus POV 
gegeven. In april 2020 wordt alvast een 2- daagse opleiding noodplanning georganiseerd samen met 
Campus Vesta. 
Een volledig jaarverslag zal binnenkort te vinden zijn op de website www.wobra.be. De website 
bevat gedetailleerde informatie van de opleidingen. 
 

Redder aan zee 
 
De opleiding “Redder aan Zee” stelt zich tot doel kwaliteitsvolle redders te vormen om onze Vlaamse 
stranden tijdens de zomer te bewaken. Deze opleiding is een unieke West-Vlaamse aangelegenheid 
en bestaat uit een basisopleiding, de bekwaamheidsproeven en een gespecialiseerde opleiding tot 
postoverste.  

http://www.wobra.be/
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De basiscursus 2018 -2019 had een totaal van 394 rechtmatig ingeschreven kandidaten. Hiervan 
waren er 29 kandidaten die de basisopleiding voor de 2de keer volgde. Het voorlopige eindresultaat 
van deze basiscursus resulteerde in het overhandigen van 190 brevetten “Redder aan Zee”. De 
geldigheidsduur van het brevet is vastgelegd op 3 jaar. 
 
Voor het verlengen van het brevet “Redder aan Zee” dienen de brevethouders een 
bekwaamheidsproef af te leggen met een gunstige evaluatie. Na deze proeven werden er 242 
brevetten verlengd en gevalideerd. In het voorjaar van 2020 wordt er nog een bekwaamheidsproef 
georganiseerd. Dit is een uitzonderingsgroep voor de kandidaten die in de onmogelijkheid 
verkeerden om deel te nemen aan één van de reguliere bekwaamheidsproeven of aan het laatste 
herexamen. 
 
Voor het eerst werd in het voorjaar van 2019 eveneens een bijscholing gehouden voor de 
hoofdredders, adjunct-hoofdredders en leden van de vaste kern. Dit initiatief fungeerde als een 
echte bijscholing waarbij de hoofdredders en hun adjuncten werden ondersteund en gecoacht in hun 
leidinggevende en coördinerende rol. 
 
Het organiseren van een gespecialiseerde opleiding tot postoverste behoort ook tot de 
verantwoordelijkheid van de opleiding “Redder aan Zee”. In 2019 behaalden 94 brevethouders het 
getuigschrift van Postoverste. 
 
Het Wobra organiseerde voor de 23ste keer een basiscursus “Redder aan Zee”. De basiscursus 
startte in september 2019 en heeft een duurtijd van 2 kalenderjaren (2019 – 2020). Voor de 
opleiding 2019-2020 zijn er 352 rechtmatig ingeschreven kandidaten. De geslaagde cursisten kunnen 
in de zomer van 2020 deelnemen aan de zeezwemproef.  

 
West-Vlaamse politieschool (WPS) 

 
In april, oktober en december 2019 startten in totaal 113 nieuwkomers met hun opleiding tot 
inspecteur. Deze basisopleiding duurt exact 1 kalenderjaar (zonder schoolvakanties) en omvat naast 
theorie en praktijk ook 40 dagen werkplekleren. In oktober startte eveneens een groep van 48 
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 (23) en 2017 (41) en 2018 (48) dat het door ons opgezette 
rekruteringstraject duidelijk zijn vruchten afgeworpen had. Dit aantal is trouwens het hoogste in 
vergelijking met de andere Vlaamse scholen. Qua aantal vormingsuren komt dit ongeveer op 
300.000. Extra aan te stippen bij deze doelgroepen is dat ze via diverse activiteiten een kleine 15.000 
€ ophaalden voor verschillende goede doelen. 
 
Een derde belangrijke groep, bovendien qua aantal de grootste groep, zijn de cursisten die komen 
voor een voortgezette vorming. Op basis van een behoeftepeiling in de korpsen wordt jaarlijks een 
groot aantal voortgezette vormingen aangeboden. In 2019 ging dit om 183 (!) verschillende 
onderwerpen en kwamen ongeveer 6500 cursisten langs voor een voortgezette opleiding. Dit is een 
stijging van 12% ten opzichte van vorig jaar. 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 2019 goed was voor een sessie van drie dagen en maar liefst 45 
inschrijvingen kende. Daarnaast werkten we ook mee aan een studiedag rond het zevende jaar 
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integrale veiligheid en liepen 2 studenten bachelor maatschappelijke veiligheid en 2 studenten sport 
stage in de politieschool. 
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 na een stijging de 
voorbije jaren, het laatste jaar constant blijft – ongeveer 80.000 vormingsuren werden verwezenlijkt 
in 2019.  
 
Begin 2019 voerde de WPS een reorganisatie door en naast de nieuwe functie in het kader van 
pedagogisch beleid werd ook een extra personeelslid aangeworven voor de voortgezette 
opleidingen. Dit bracht onze bestaffing op 11 FTE. Ook de medewerkster van het PROF-project 
(Politionele Richtlijnen voor het Operationeel Functioneren) en de rekruteringsambtenaar van de 
federale politie namen hun intrek op onze site. 
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. 
 

  

http://www.campuspov.be/politieschool
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HOOFDSTUK 9 – STRUCTUUR KUSTWACHT 
 

MAiDEN 
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HOOFDSTUK 10 – DE PROVINCIALE 
VISSERIJCOMMISSIE VAN WEST-VLAANDEREN 
 

Provinciale Visserijcommissie 
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. De PVC vormt 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. 

Algemene vergaderingen 
Elke PVC organiseert jaarlijks minstens twee bijeenkomsten met de commissieleden. De algemene 
vergaderingen van de PVC in West-Vlaanderen vonden plaats op 15 februari 2019 en op 20 
september 2019. Telkens werden de visserijprojecten opgevolgd en voorstellen besproken ter 
bevordering van de visserij.  
 
De PVC verwelkomde in 2019 drie nieuwe leden. Na analyse van het voordrachtdossier en een 
gesprek met de kandidaat-commissieleden stelde de gouverneur Gino Beels, Guido Beausaert en 
Alexander Vandekendelaere aan als commissielid. Freddy Van Praet besliste het mandaat niet te 
verlengen. Minder goed nieuws was er ook, door het overlijden van de commissieleden Patrick 
Lamote en Patrick Danneels. Elk van hen leverde de voorbije jaren waardevolle inspanningen voor de 
hengelmogelijkheden en de visbiotoop in West-Vlaanderen. 
 
Op de algemene vergadering van 15 februari 2019 was er verder aandacht voor het jeugdhengelen 
als speerpunt van de PVC West-Vlaanderen. Er was een rondvraag bij de commissieleden voor de 
opmaak van een brochure jeugdhengelen en de vraag om hengeltechnieken via YouTube in beeld te 
brengen. Met de stad Brugge is er een samenwerking voor ‘start to hengelen’ in het domein van de 
Koude Keuken, afspraken werden gemaakt voor de organisatie van een visdemo langs het Kanaal 
Komen-Ieper. 
 
Aansluitend was er in de namiddag op 15 februari 2019 een Technische Vergadering voor de 
opvolging van de projecten en operationele hengelitems. AT-KB rapporteerde er over het 
uitgevoerde visonderzoek in de Leie, Boven-Schelde, Schipdonkkanaal en Kanaal Nieuwpoort-
Duinkerke.  
 
Op de algemene vergadering van 20 september 2019 was er een toelichting door de Natuurinspectie 
over de handhaving in 2018. De nalevingsgraad bij hengelaars blijft met 93% heel hoog. De 
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voornaamste overtredingen blijken het vissen zonder visverlof, het hengelen met meer dan het 
toegelaten aantal hengels en het vissen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Ook voor de 
bijzondere veldwachters van de provincie West-Vlaanderen liggen de aard van de vaststellingen in 
dezelfde lijn.  
 
Verder was er een terugblik op de aanpak van de droogteperiode: voor de derde zomer op rij waren 
hengelplaatsen niet toegankelijk door besmetting met potentieel toxische blauwalgen. Het 
provinciaal droogte-overleg onder voorzitterschap van de gouverneur vaardigde opnieuw 
captatieverboden uit om onder meer het aanwezige visbestand in de meest ecologisch kwetsbare 
gebieden te vrijwaren. Ook keurde de PVC de begroting en het herbepotingsplan voor 2020 goed.  
In samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie Oost-Vlaanderen is er voor de 
commissieleden jaarlijks een educatieve uitstap. De editie van 2019 belichtte enkele projecten in de 
Zwalmstreek. In Munkzwalm startte de lokale hengelvereniging een regiowerking op met als 
taakstelling het beheer van de hengelzone en het verhogen van de sociale controle. Verder 
bezochten de commissieleden enkele vistrappen in Velzeke en Ruddershove om de vismigratie te 
verbeteren. 
 
Projecten 
De volgende initiatieven en realisaties kwamen in 2019 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: 

• Glasaalbepoting: 60 kg glasaal is volgens een verdeelsleutel uitgezet in de West-Vlaamse 
waterlopen. 

• Visdemo op 4 juni 2019 langs het Kanaal Komen-Ieper aan leerlingen lager onderwijs uit Ieper.  

• Toelichting werking Provinciale Visserijcommissie op de Hengelexpo in Kortrijk op 9 november 
2019. 

 
De volgende projecten zijn opgestart/lopende in 2019: 

• Voorzien van bijkomende hengelsteigers aan Leopoldkanaal, de bestekken van de ontwerpen zijn 
opgemaakt. 
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HOOFDSTUK 11 – 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 25 maart, 18 
juni, 22 oktober en 18 december 2019. 
 
De opdracht van het VLIZ wordt omschreven in 5-jaarlijkse convenanten tussen de Vlaamse overheid, 
de provincie West-Vlaanderen en het VLIZ. Sinds 2017 heeft het VLIZ een convenant voor de periode 
2017-2021. Dit convenant bepaalt dat de bestaande missie van het VLIZ ten volle behouden blijft 
maar dat het VLIZ daarnaast ook gemandateerd is om onderzoek te initiëren en uit te voeren, ten 
dienste van, in samenwerking met of complementair aan de Vlaamse en internationale Mariene 
Onderzoeksgroepen. In 2019 kende de Vlaamse overheid het VLIZ een budgetverhoging toe van 
2.000.000 euro, onder meer om basisonderzoek gelinkt aan de innovatiedomeinen geïdentificeerd 
door de blauwe economie uit te voeren. De investering stelde het VLIZ in staat om een tweede golf 
van 14 mariene wetenschappers aan te werven om de onderzoeksafdeling te versterken. Niet enkel 
in het departement Onderzoek, maar ook in de afdelingen van de andere departementen van het 
VLIZ nam het aantal nieuwe medewerkers sterk toe. Op het einde van het boekjaar 2019 werkten op 
het VLIZ 114 personeelsleden, samen goed voor 107,5 voltijdse equivalenten. Met de sterke groei 
van het VLIZ drong een hervorming van de bestaande interne organisatie zich op. Met de vernieuwde 
structuur zet het VLIZ sterk in op drie pijlers: wetenschapsondersteuning, valorisatie & innovatie, en 
onderzoek. 
 
Onder de naam InnovOcean Campus zullen het VLIZ, zijn (inter)nationale projectpartners, en de 
Oostendse vestiging van het ILVO op de Oosteroever in Oostende een nieuw gemeenschappelijk 
complex gaan betrekken. De overeenkomst voor de bouwopdracht werd op 8 juli 2019 in Brussel 
ondertekend. De ingebruikname van de InnovOcean Campus is gepland tegen het voorjaar van 2022. 
 
Op 17 september 2019 werd het ‘Marine Robotics Centre’ (MRC) van het VLIZ officieel ingehuldigd in 
aanwezigheid van Carl Decaluwé (Voorzitter van het VLIZ en Gouverneur van West-Vlaanderen), 
Johan Hanssens (Secretaris-Generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie) en de 
verzamelde pers. Met het nieuwe centrum toont het VLIZ zijn ambitie om uit te groeien tot een 
internationale kennishub voor ‘marine autonomous systems’. In 2019 schakelde het VLIZ ook een 
versnelling hoger wat betreft innovatieprojecten met de blauwe economie. Het VLIZ is met name 
zeer instrumenteel in het initiëren en ondersteunen van de Blauwe Cluster innovatieprojecten. Het 
hoge slagingspercentage van de door VLIZ ingediende innovatieprojecten getuigt dat de 
professionele begeleiding en de wetenschappelijk nauwgezette aanpak die het VLIZ hanteert bij 
indienen van projectaanvragen erg op prijs wordt gesteld. 
 
Eind 2019 bestond het VLIZ 20 jaar. Op donderdag 28 november 2019 werd in de Versluys Arena in 
Oostende de aftrap gegeven van het feestjaar 2020. Om de verjaardag met zijn uitgebreide netwerk 
te kunnen vieren, organiseert het VLIZ tijdens het ganse feestjaar 2020 verschillende activiteiten met 
als centrale thema ‘VLIZ doorbreekt grenzen’. Ook EurOBIS had in 2019 wat te vieren. EurOBIS streeft 
er sinds 15 jaar naar om zoveel mogelijk biogeografische data uit Europese zeeën of door Europese 
onderzoekers buiten Europa verzameld bijeen te brengen. 15 jaar na zijn oprichting omvatte het 
systeem niet minder dan 24 miljoen waarnemingen voor 62.299 soorten. Marine Regions – een 
project in het beheer van VLIZ dat wereldwijde maritieme grenzen en namen en locaties van mariene 
onderwaterobjecten beschikbaar maakt als open data – lanceerde in 2019 dan weer de 11de versie 
van de Maritime Boundaries. 
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In 2019 organiseerde het VLIZ maar liefst 42 evenementen, met in totaal 13 722 deelnemers. De 
meerderheid van deze evenementen ging door in Oostende en bevorderde de lokale economie van 
de kustregio. Zo vonden er in 2019 in Oostende 1137 overnachtingen plaats van bezoekers aan de 
InnovOcean site of voor events georganiseerd door InnovOcean partners te Oostende. 
Hoogtepunten waren de VLIZ Marine Science Day waarop het VLIZ zijn kernpubliek van mariene 
wetenschappers samenbrengt; ‘Marine Science Meets Maritime Industry’ gericht op 
vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven; de Dag van de 
Wetenschap, hét jaarlijkse publiekevenement van het VLIZ; en de eindconferentie van het CREST-
onderzoeksproject dat vier jaar kennis opbouwde over kustprocessen. 
 
Als vanouds bracht het VLIZ in 2019 een veelheid aan publicaties uit, gaande van A1-publicaties in 
gerenommeerde tijdschriften tot boeken, reguliere publicaties als de Grote Rede en de Zeekrant, en 
digitale infografieken en animaties. Aan de vooravond van het feestjaar voor 20 jaar VLIZ, rolde het 
50ste nummer van De Grote Rede, het infomagazine rond kust en zeeonderzoek, van de persen. 
Verder lanceerden het VLIZ en de provincie West-Vlaanderen in 2019 met de eerste editie van het 
KustINzicht2019 een handig zakboekje, vol boeiende cijfers en analyses over het Vlaamse kustgebied. 
 
Voor het onderzoeksschip Simon Stevin coördineerde het VLIZ in 2019, 182 effectief gerealiseerde 
vaardagen. Het VLIZ biedt met het Marien Station Oostende een satellietlaboratorium aan zee aan 
mariene onderzoeksgroepen, alsook hogescholen. Afgelopen jaar maakten zij gedurende 205 dagen 
gebruik van het MSO voor bv. veldstages of het analyseren van stalen. 
 
Om de 684 VLIZ-leden te bedanken voor hun steun nodigde het VLIZ hen uit op 21 juni in het Marien 
Station Oostende. De vierde editie stond in het teken van de nieuwe, boeiende uitdagingen voor het 
VLIZ. De 159 aanwezige VLIZ-leden kregen in primeur een rondleiding in het gloednieuwe Marine 
Robotics Centre. 
 
Het jaarboek zal online beschikbaar zijn vanaf april 2020 via www.vliz.be/nl/jaarboek  
 

  

http://www.vliz.be/nl/jaarboek
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HOOFDSTUK 12 – KUSTBURGEMEESTERS 
VEILIGHEIDSOVERLEG  

 
Onder voorzitterschap van de gouverneur wordt tweemaal per jaar (in de maanden februari/maart 
en september/oktober) een Kustburgemeesters Veiligheidsoverleg georganiseerd. De vaste leden 
van dit overlegplatform zijn lokale besturen en korpschefs van de tien kuststeden en -gemeenten 
aangevuld met andere (kust)partners. Deze zijn ondermeer de provincie West-Vlaanderen, het 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Intercommunale Kustreddingsdienst van 
WestVlaanderen (IKWV), vertegenwoordigers van watersport- en surfclubs enzovoort. Ook andere 
overheden, zoals bijvoorbeeld de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en staatssecretaris bevoegd 
voor de Noordzee, kunnen dit forum gebruiken om hun visie af te toetsen of nader toe te lichten. Het 
overlegplatform behandelt alle mogelijke veiligheidsaspecten waarmee de kuststeden en - 
gemeenten te kampen kunnen krijgen. Met als algemene doelstelling om, in overleg en 
samenwerking, te streven naar zoveel als mogelijk uniformiteit langsheen de volledige Kust. 
Uniformiteit is belangrijk en noodzakelijk voor de bestuurlijke en politionele partners. Ook naar de 
watersportbeoefenaars, redders, toeristen en alle mogelijke andere personen die aan onze Kust 
wonen, werken en vertoeven toe moet dit een continu streven zijn. De algemene veiligheid 
garanderen aan de kust blijft topprioriteit voor alle betrokken partners. In deze optiek worden 
afspraken gemaakt over ondermeer de inzet van redders op het strand en de toepassing van nieuwe 
wetgeving zoals voor de brandingsporten. Ook de implementatie van het Algemeen Nood- en 
Interventieplan Noordzee of Bijzonder Nood- en Interventieplan Mass Rescue geniet de 
ondersteuning van alle kustpartners. 
 
Tijdens de vergaderingen van 20 februari 2019 kwamen de nieuwe wetgeving inzake pleziervaart en 
veiligheid van evenementen op zee, de insteekzones van de brandingsporten, het 
buurtinformatienetwerk Strand en het project senioren van de PZ Damme/Knokke-Heist) aan bod. 
Op het overleg van 18 september 2019 werden volgende agendapunten besproken: de financiering 
IKWV, de regelgeving gebruiksvergunningen ‘commerciële en industriële activiteiten’ MRP 2020, de 
nieuwe wetgeving pleziervaart, de evaluatie van de scheepvaartveilige dagen, de vergunningen 
badzones, insteekzones brandingsporten, insteekzones vaartuigen, wedstrijden en groepsactiviteiten 
op zee ; de operationele procedure walvisstranding en de impact op de werking van discipline 1 bij 
een overstroming uit zee” postgraduaat rampenmanagement - Universiteit van Antwerpen.  
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HOOFDSTUK 13 – 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.  
 
Wat is onderwatererfgoed? 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 volgens 
de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water en het KB 
van 25 april 2014 ter uitvoering ervan.  
 
Procedure melding vondsten 
De melding van een vondst kan gebeuren per e-mail via gouverneur@west-vlaanderen.be of via het 
meldingsformulier op www.vondsteninzee.be.  
 
De gouverneur neemt elke vondstmelding op in een elektronisch register dat door iedereen kan 
worden ingezien, tenzij de vermelding van de vondst een risico of gevaar oplevert voor het behoud 
ervan, bijvoorbeeld een houten schip.  Meer informatie is beschikbaar op www.vondsteninzee.be. 
Het register met details over de vondstmeldingen is er ook gepubliceerd. 
Na registratie van de vondstmelding stelt de gouverneur een onderzoeksrapport op met advies aan 
de minister met bevoegdheid Noordzee, Philippe De Backer, over het feit of de gemelde vondst 
cultureel erfgoed onder water is of niet. Indien de vondst toebehoort aan een andere staat, pleegt de 
gouverneur vooraf overleg en vraagt toestemming de vondst eventueel als cultureel erfgoed onder 
water te erkennen. De minister met bevoegdheid Noordzee beslist, na advies van de commissie 
mariene ruimtelijke planning, welke vondsten cultureel erfgoed onder water vormen en eventueel 
bijkomende bescherming vergen. De gouverneur licht vervolgens de directeur-generaal van de 
UNESCO in van de erkenning en eventuele bescherming van het erfgoed. 
 
Er zijn sinds de inwerkingtreding van de wet al 11 wraksites erkend. Voor 9 van deze wrakken zijn 
bijkomende beschermingsmaatregelen genomen via koninklijke en ministeriële besluiten, om ervoor 
te zorgen dat er geen verdere schade aan het erfgoed wordt aangebracht. Enkel voor de HMS 
Wakeful en de UB-29 duikboot zijn er geen individuele beschermingsmaatregelen voorzien.  
 
Afhankelijk van de kenmerken van het wrak werd er een verbod op lijnvissen, ankeren en/of dreggen 
voorgesteld. De visie is dat er zo weinig mogelijk activiteiten verboden worden, namelijk enkel de 
activiteiten die door de aard van het wrak een gevaar voor de instandhouding kunnen betekenen. 
Ook de straal van de cirkel werd telkens zo klein mogelijk gehouden. Het betreft hier immers een 
beperking van de vrijheden op zee. Op de website www.vondsteninzee.be is een overzicht 
beschikbaar van de reeds beschermde wrakken en maatregelen. Alle erkende wraksites staan ook 
vermeld op de zeekaarten en worden gecommuniceerd via de berichten aan de zeevarenden. 
Om alle misverstanden te vermijden: duiken op beschermde scheepswrakken is toegelaten, maar er 
mogen geen objecten worden bovengehaald. Elke duik vereist vooraf een verplichte melding aan het 
Maritiem Reddings-en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende.  Er moet tegelijk minstens 4 uur 
voorafgaand aan het duiken een elektronisch formulier ingevuld worden op de website van de FOD 
Mobiliteit en Vervoer via https://es.mobilit.fgov.be/duiken-register/#/duiken. Het Ministerieel 
Besluit van 3 april 2017 voorziet dat het ankerverbod bij een erkend wrak niet geldt bij een gemelde 
duik. 
  

mailto:gouverneur@west-vlaanderen.be
http://www.vondsteninzee.be/
http://www.vondsteninzee.be/
http://www.vondsteninzee.be/
https://es.mobilit.fgov.be/duiken-register/#/duiken
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Voor wat zeemansgraven betreft is er een absoluut respect van toepassing en indien de wraksite aan 
een ander land toebehoort, is er overleg om de bescherming en eventuele maatregelen af te 
stemmen. De wrakken worden opgekuist van netten en ander materiaal die er aan vasthangen, ook 
voor de veiligheid van de duikers. In 2019 haalde het aangestelde duikteam 4,5 ton afval boven bij de 
schoonmaak op de wraksite van de Westhinder: 2.000 kg ijzer, viskorren en kettingen, 1.000k kg 
vislood en 1.500 kg visnetten en andere plastic materialen. Het gezonken lichtschip fungeert zoals 
barometer voor het afval in onze Noordzee. 
 
Vondstmeldingen 2019 

Jaar Aantal meldingen vondsten 

2014 15 

2015 4 

2016 3 

2017 13 

2018 3 

2019 2 

Totaal 40 

 

Als ‘aangeduide’ ontvanger voor erfgoed onder water kan de gouverneur bijzondere machtigingen 
verlenen voor het bovenhalen van bijvoorbeeld wrakstukken of het opduiken van marien zwerfvuil.  
Samen met de bevoegde autoriteiten is er steeds het streven om de enkele bovengehaalde objecten 
een passend plaatsje te geven en waar mogelijk ter beschikking te stellen aan musea of 
wetenschappelijke instellingen. Vondsten die niet erkend worden als cultureel erfgoed onder water 
worden eigendom van de vinder. Uitzondering op deze regel vormen schepen of luchtvaartuigen van 
een staat en alle onderdelen ervan, deze blijven steeds eigendom van de staat die eigenaar was op 
het ogenblik van het vergaan. Wanneer de vinders geen interesse tonen in de vondsten blijven ze 
eigendom van de Belgische staat.  
De gemelde vondsten in 2019 houden allen verband met werkzaamheden aan de zeebodem om de 
opgewekte elektriciteit van de offshore windmolenparken aan land te brengen: 
 

 

Een anker van 8-10 ton met ketting van 300m is aangetroffen bij 

werkzaamheden voor het Elia MOG-project in februari 2019. De 

minister besliste dat het anker niet in aanmerking komt als 

cultureel erfgoed onder water. Elia toont alvast interesse om voor 

dit anker een plaats te zoeken in hun nieuw te bouwen offshore 

kantoor. 
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Tijdens een inspectieronde langs het kabeltraject voor het 

offshore windmolenpark Mermaid rapporteerde Otary op 2 

september 2019 de vondst van een machinegeweer vermoedelijk 

afkomstig van een vliegtuig ingezet tijdens WOII.  

 

Activiteiten ontvanger cultureel erfgoed onder water 
Sinds het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 is de gouverneur van West-Vlaanderen als ‘ontvanger’ 
aangeduid van het cultureel erfgoed onder water. Dit omhelst het fungeren als meld- en 
registratiepunt voor vondsten in zee. Binnenkort wordt alles wat meer dan 100 jaar onder water ligt 
en een cultureel, historisch of archeologisch karakter heeft automatisch cultureel erfgoed onder 
water. Op dit moment is er nog een expliciete erkenning door de minister nodig. Voor de schepen en 
luchtvaartuigen met een grote historische waarde die recenter zonken, bijvoorbeeld tijdens WOII, zal 
het verder mogelijk zijn om deze met cultureel erfgoed onder water gelijk te stellen. De nieuwe wet 
cultureel erfgoed onder water, die dit bepaalt, biedt een nog betere bescherming en is zo nog meer 
conform aan het UNESCO-Verdrag. Na goedkeuring van de wet krijgen een 60-tal wrakken 
automatisch het statuut van cultureel erfgoed onder water. De gouverneur werkte mee aan de 
gewijzigde regelgeving. Een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende overheidspartners die 
uitvoering geeft aan de nieuwe regelgeving is in voorbereiding. 

In 2019 startte het Europees gefinancierde project North Sea Wrecks, waar het VLIZ een leidende rol 
in opneemt en er samen met Nederlandse, Duitse, Deense en Noorse onderzoekspartners een 
risicomethodiek uitwerkt op enkele bestaande wraksites. In welke toestand bevinden de wrakken 
zich, welk risico vormen werkzaamheden op zee voor de wraksite en de eventuele gevaarlijke 
inhoud? In het Belgisch deel van de Noordzee maken er drie wraksites voorwerp van onderzoek: de 
HMS Basilisk, de Vorpostenboot V-1302 John Mahn en de SS Empire Blessing. De gouverneur is lid 
van de adviesraad van dit Europees project. Er was een kick-offbijeenkomst in Oostende op 13 en 14 
mei 2019. 

De belangrijkste bescherming voor ons onderwatererfgoed blijft evenwel de bekendmaking ervan en 

vooral de erfgoedwaarde ervan. Door ons erfgoed te delen met het brede publiek en dit maximaal te 

beschermen, betuigen we respect voor de overledenen en krijgen hun nabestaanden de informatie 

waar ze recht op hebben. Op 8 november 2019 nam de gouverneur deel aan een contactdag 

maritiem erfgoed en museologie waar hij van gedachten wisselde met wetenschappelijke experts en 

er pleitte voor een permanente locatie voor ons onderwatererfgoed om op een meer structurele 

basis het brede publiek te bereiken.  
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HOOFDSTUK 14 – PROTOCOLLAIRE OPDRACHTEN 
 

Herdenking 75 jaar Bevrijding België 
 

Opening tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45’ 
De gouverneur opende de tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45' en kondigde deze aan op een 
persconferentie. De expo belicht het onderwatererfgoed dat vandaag voor onze kust ligt. De 
scheepswrakken en objecten zijn de stille getuigen van de Bevrijding van de Schelde, een bijna 
onbekend stuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Bezoekers herbeleven deze slag 
aan de hand van foto’s, videomateriaal, kaarten, originele objecten en educatieve teksten. De 
gouverneur heeft de stuurgroep voorgezeten die dit huzarenstukje heeft neergezet. De partners 
(VLIZ, War Heritage Institute, Seafront en Westtoer), gedragen door subsidies van de Vlaamse 
overheid en van de Nationale Loterij, en met actieve inbreng van scenograaf Koen Bovée, co-curator 
Tomas Termote en stad Brugge zijn erin geslaagd een boeiend en sprekend verhaal te brengen over 
de einddagen van WOII in onze kuststreek. De expo loopt sinds 8 juni 2019 en is nog te bezoeken tot 
met 3 januari 2021 in Seafront. Het initiatief kadert binnen de campagne ‘Belgium Remembers 44-
45’, ter herdenking van 75 jaar Bevrijding België. (7/6/2019) 
 

Officiële bezoeken  
 

Koninklijke Familie 
 
Lenteconcert Paleis 
De gouverneur was samen met zijn echtgenote te gast op het lenteconcert in het Koninklijk Paleis. 
Met dit concert brachten Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin hulde aan jonge academici en 
wetenschappers. Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Astrid en Prins Lorenz woonden het concert 
eveneens bij. (28/2/2019) 
 
Bezoek Prinses Astrid aan de Voedselbank West-Vlaanderen  
H.K.H. Prinses Astrid bracht een werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe 
logistieke platform Food Act 31.  Nadien woonde Prinses Astrid ook het panelgesprek bij over 
armoedebestrijding en voedselverspilling.  Dit gesprek werd georganiseerd naar aanleiding van het 
30-jarig bestaan van de Belgische Federatie van Voedselbanken die 9 provinciale Voedselbanken 
groepeert. (02/04/2019) 
 
Lunch met de gouverneurs in het Koninklijk Paleis 
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin nodigden de gouverneurs uit voor een lunch. Dit vond 
plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel. (5/6/2019) 
 
Te Deum Brugge 
Op zondag 21 juli woonde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent het Te Deum in de Sint-
Salvatorskathedraal in Brugge bij. Naast de Prins waren ook de gouverneur, militair commandant 
provincie West-Vlaanderen Philippe De Cock en waarnemend burgemeester van Brugge Mercedes 
Van Volcem aanwezig. Na de plechtige lofzang begaf de Prins zich naar de Ambtswoning van de 
gouverneur en ondertekende hij de gulden boeken van de provincie, de stad en de kathedraal. 
Aansluitend volgde een receptie aangeboden door de provincie. (21/7/2019) 
 
Bezoek Grenadier Guards 
In het kader van de 75ste verjaardag van de bevrijding in WOII brachten de Grenadier Guards een 

https://gouverneurwest-vlaanderen.us4.list-manage.com/track/click?u=973a3d91d73e203bafd957ca8&id=dc266b63f1&e=aae9a9068a
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bezoek aan Vlaanderen en Nederland. Het regiment van de Grenadier Guards werd in Brugge in 1656 
opgericht door de Engelse Koning Karel II die in Brugge in ballingschap leefde. Op zaterdag 7 
september brachten de Grenadier Guards samen met hun muziekband een kleine parade op de 
Markt. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent en de nieuwe kolonel, Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Andrew, Hertog van York waren hierop aanwezig. Na de parade vond een ontvangst op het 
stadhuis en in de Sint-Sebastiaansgilde plaats. De Grenadier Guards marcheerden via de Burg langs 
de gedenksteen voor Karel II aan Grand Hotel Casselbergh naar de Sint-Sebastiaansgilde in de 
Carmersstraat. De gouverneur woonde deze plechtigheden bij. (7/9/2019) 
 
Bezoek offshore schakelplatform Modular Offshore Grid  
De gouverneur woonde het bezoek van Zijne Majesteit de Koning bij aan het MOG-project van Elia. 
Dit project is een mijlpaal voor Elia en betekent ook een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling 
van het offshore gebeuren. De gouverneur nam er deel aan het debat. (10/9/2019) 
 
18de verjaardag Prinses Elisabeth 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth is 18 jaar geworden. Voor deze feestelijke gelegenheid 
vond een viering in het Koninklijk Paleis in Brussel plaats. Naast de leden van de Koninklijke familie 
en diverse overheden van het land, waren ook jongeren uitgenodigd die net als de Prinses in 2001 
geboren zijn. De gouverneur woonde de plechtigheid eveneens bij. (25/10/2019) 
 
Bezoek van de Vorsten aan West-Vlaanderen 
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin brachten een bezoek aan West-Vlaanderen. Het bezoek 
startte in Ruiselede, waar het Penitentiair Landbouwcentrum werd bezocht, een open inrichting, 
waar gedetineerden zich voorbereiden op hun vrijlating. Er stond in Ruiselede ook een bezoek aan 
Piano’s Maene op het programma, een familiebedrijf en één van de grootste pianobedrijven in 
Europa. Vervolgens bezochten de Vorsten Pittem, waar een gesprek met een aantal bedrijfsleiders 
over de impact van de Brexit plaatsvond, evenals een receptie en een ontmoeting met de bevolking. 
(6/11/2019) 
 
Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos 
Z.A. Patriarch Bartholomeos bracht een bezoek aan Brugge. Na een ontvangst in het Europacollege 
bracht hij een bezoek aan de Orthodoxe kerk van H.H. Konstantijn en Helena. Aansluitend volgde een 
receptie in het Provinciaal Hof. De gouverneur ontving de Patriarch en het gevolg in zijn 
Ambtswoning. Kardinaal Mgr. Jozef De Kesel, Mgr. Lode Aerts, Metropoliet Athenagoras Peckstadt 
en Aartspriester Bernard Peckstadt woonden deze ontmoeting bij. Ook Z.E. de heer Dionyssios 
Kalamvrezos, Ambassadeur van Griekenland, burgemeester Dirk De fauw en Jorg Monar, rector van 
het Europacollege waren hierop aanwezig. (11/11/2019) 
  
Koningsdag 
Naar jaarlijkse traditie vond het Te Deum plaats in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge op 15 
november. Aansluitend bood de Provincie een receptie aan. Jan Van der Fraenen, wetenschappelijk 
medewerker War Heritage Institute hield een lezing met als titel ‘From the Altantic to the 
Pacific.  Een vorstelijk bezoek van Koning Albert aan de Verenigde Staten, oktober 1919’. Hiernaast 
was er een plechtigheid in het Parlement in aanwezigheid van Koning Albert, Koningin Paola en Prins 
Lorenz. Thema dit jaar was ‘De Belgische Kroonprinsen’.  Een delegatie van studenten journalistiek 
van Howest Kortrijk was hierop aanwezig.  (15/11/2019) 
 
Uitreiking titels Koninklijke Maatschappijen 
De gouverneur reikte de titels van ‘Koninklijke Maatschappij’ uit in het Provinciaal Hof in Brugge. 
Veel bestuursleden weten hoe ze het rijke West-Vlaamse verenigingsleven levendig kunnen houden. 
Daarom is deze eretitel een hulde aan deze gangmakers en de trouwe leden van de verenigingen.  De 
opstart en instandhouding van een vereniging is vaak het initiatief van enkelen, die omwille van hun 
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organisatietalent en gedrevenheid voor veel gelijkstemden een voorbeeldfunctie hebben.  
(18/12/2019) 
 
 

Ambassadeurs en consuls 
 
Ontvangst Ambassadeur van China 
De gouverneur ontving Z.E. de heer Cao Zhongming, Ambassadeur van China in België, in zijn 
Ambtswoning.  Er bestaat al 19 jaar een constructieve en succesvolle samenwerking tussen de 
provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang, op het gebied van handel, landbouw, 
gezondheidszorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (17/01/2019)) 
 
Ontvangst Consulair Corps van West- en Oost-Vlaanderen 
De gouverneur had een ontmoeting met het Consulair Corps van West- en Oost-Vlaanderen. Deze 
bijeenkomst vond plaats in zijn Ambtswoning. (25/01/2019) 
 
Bezoek Amerikaans Ambassadeur 
De gouverneur ontving Z.E. de heer Ronald J. Gidwitz, Amerikaanse Ambassadeur, voor een 
beleefdheidsbezoek in zijn ambtswoning.  Diverse onderwerpen kwamen hierbij aan bod 
(economisch, cultureel,  ….).  (30/01/2019) 
 
Lunch met Chinese Ambassadeur 
De Chinese Ambassadeur nodigde de gouverneur uit voor een overleg in zijn residentie. De provincie 
West-Vlaanderen heeft een lange traditie van samenwerking met China. Al ruim 19 jaar werkt de 
provincie nauw samen met de Chinese provincie Zhejiang op het vlak van handel, gezondheidszorg, 
onderwijs en onderzoek. Ook het Confuciusinstituut kwam tijdens het overleg aan bod.  Sinds 2012 is 
dit centrum voor Chinese taal en cultuur het bindteken tussen China en onze provincie. De 
gouverneur zetelt sinds de oprichting in 2012 in de raad van bestuur. (22/02/2019) 
 
Bezoek Ambassadeur van Tsjechië 

De gouverneur ontving Z.E. de heer Pavel Klucky, Ambassadeur van Tsjechië, voor een 
beleefdheidsbezoek in zijn Ambtswoning.  Diverse onderwerpen kwamen aan bod (cultureel, 
economisch, …). (26/06/2019) 
 
Ontvangst Ambassadeur van Moldavië 
De gouverneur ontving Z.E. de heer Lilian Darii voor een kennismakingsgesprek in zijn Ambtswoning. 
Diverse economische en culturele onderwerpen kwamen hierbij aan bod. De Ambassadeur bracht 
ook een bezoek bij de burgemeester van Brugge. (27/6/2019) 
 
Bezoek van de Ambassadeur van China 
De Provincie West-Vlaanderen werkt al sinds het jaar 2000 samen met de Chinese Provincie Zhejiang. 
Met deze samenwerking wenst de provincie de positie van West-Vlaanderen in de globale economie 
te versterken en onderneemt hiervoor acties op het vlak van handel, onderwijs en onderzoek. Het 
provinciebestuur West-Vlaanderen ontving op vrijdag 28 juni 2019 Z.E.  de heer Cao Zhongming, 
Ambassadeur van de Volksrepubliek China in België. Het bezoek startte in ‘BMT Aerospace’, 
Oostkamp, in aanwezigheid van de burgemeester van Oostkamp.  
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Aansluitend vond in de Ambtswoning van de gouverneur een netwerklunch met de ‘Captains of 
Industry’ plaats. In zijn verwelkoming citeerde de gouverneur Lao Tzu: "If you do not put your trust in 
others, you will never win the trust of others". Gedeputeerde Jean de Bethune, gaf er een introductie 
tot de West-Vlaamse China-strategie. Na de lunch bezocht de delegatie ‘CROP'S NV’ in Ooigem. Ook 
burgemeester Jan Stevens was hierop aanwezig. Aansluitend was er een ontvangst in het 
gemeentehuis van Wielsbeke. Het bezoek eindigde met een bierproeverij in het ‘Bierkasteel van 
Brouwerij Van Honsebrouck’, in Emelgem. Tijdens het bezoek werd alvast de organisatie van de 
viering van 20 jaar samenwerking tussen de Provincies West-Vlaanderen en Zhejiang besproken. 
(28/6/2019) 
 
Bezoek Oostenrijkse Ambassadeur 
De Ambassadeur van Oostenrijk, dr. Elisabeth Kornfeind, bracht een beleefdheidsbezoek aan de 
gouverneur.  Ze bespraken sociale, culturele en economische zaken. (4/7/2019) 
 
Ontvangst Ambassadeur Peru - Samenwerkingsakkoord VLIZ  
De gouverneur, directeur Jan Mees van het VLIZ en prof. dr. Collin Janssen ondertekenden het MOU 
(Memorandum of Understanding) tussen het VLIZ en Instituto del Mar del Peru IMARPE.  Op deze 
ceremonie in de Ambtswoning was de Peruaanse Ambassadeur Gonzalo Gutierrez Reinel aanwezig 
als getuige. (23/08/2019) 
 
Ontvangst Ambassadeur Rwanda 
Z.E. de heer Rugira Amandin, Ambassadeur van Rwanda werd voor een officieel bezoek ontvangen. 
Na een ontvangst door de burgemeester van Brugge was er een ontmoeting met de gouverneur. 
(29/8/2019) 
 
Ontmoeting Ambassade Polen 

Op uitnodiging van de Poolse ambassade was de gouverneur aanwezig op de Liberation Ride.  Dit 
was een organisatie van de Vlaamse Overheid en de Poolse organisatie voor toerisme voor de 
herdenking van de bevrijding van een gedeelte van Vlaanderen op het einde van WOII. Tijdens de 

family ride van Tielt naar Aalter legde de gouverneur 40 km af.  Hij nam ook deel aan de 
bloemenhulde aan de Stanislaspoort en op het kerkhof in Tielt. (14/09/2019) 
 
Bezoek Italiaanse Ambassadeur 
De gouverneur ontving H.E. mevrouw Elena Basile, Ambassadeur van Italië, voor een kennismaking in 
zijn Ambtswoning.  Op een overleg met vertegenwoordigers van FIT, POM en VOKA werden diverse 
economische thema’s aangekaart.  Aansluitend vond een ontmoeting plaats met bedrijven met een 
link met Italië. (18/09/2019) 
 
Bezoek Ambassadeur van Groot-Brittannië 
De gouverneur had een overleg met Z.E. de heer Martin Shearman, Ambassadeur van Groot-
Brittannië. Diverse onderwerpen (veiligheid, Brexit….) kwamen aan bod. (1/10/2019) 
 
Kulak ontvangt Ambassadeur van China 
De gouverneur gaf een speech naar aanleiding van het bezoek van de Ambassadeur van China aan de 
Kulak. Beide campussen zijn nauw betrokken bij de voorbereiding van de oprichting van het 
kennisinstituut voor circulaire economie. Campus Brugge is een pionier op het gebied van recycling 
van bouw- en sloopafval, terwijl Campus Kulak betrokken is bij toegepast wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van waterbehandeling. In deze context werken beide campussen samen 
met onder andere Zhejiang University, Zhejiang University of Science and Technology en Zhejiang 
University of Technology. (23/10/2019) 
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Buitenlandse betrekkingen 
 
Argentinië 
Bezoek opleidingschip A.R.A. Libertad 
Het Argentijnse opleidingsschip 'ARA Libertad' meerde aan in Antwerpen. De gouverneur bezocht 
deze 104 meter lange driemaster. (21/10/2019) 
 

Azerbeidzjan 
In zijn Ambtswoning ontving de gouverneur een delegatie uit Azerbeidzjan en CEO Hans Vandamme 

van Alfavision.  Dit Brugse bedrijf, gespecialiseerd in toepassingen met virtual reality, kreeg de 
opdracht van de overheid uit Bakoe (Azerbeidzjan) om een prestigieus museum in te richten. In de 

Azerbeidzjaanse hoofdstad zullen ze het Baku Khan’s Palace inrichten. Zoals in het Historium zal 
er door middel van technologische snufjes worden teruggeflitst naar het verleden. De delegatie 
kondigde dit project aan op een persconferentie in Brugge. (27/03/2019) 
 

China 
Chinees Nieuwjaar  
Het Confuciusinstituut vierde het Chinese jaar van het varken in Zwevezele.  De gouverneur hield er 
een woordje namens de provincie en als lid van de raad van bestuur van het Confuciusinstituut. 
(04/02/2019) 
 
Vives infoavond studiereis China 
Op de voorbereidingssessie van de VIVES-studiereis ‘Enterprising China' hield de gouverneur het 
welkomstwoord.  In het kader van de bilaterale samenwerking van West-Vlaanderen met China 
ontwikkelden de onderwijsinstellingen over de jaren heen sterke en structurele partnerschappen 
met universiteiten in Zhejiang. Zo werkt VIVES nauw samen met de Ningbo University en de 
Hangzhou Normal University, ook bekend als de alma mater van de oprichter van de Alibaba groep 
Jack MA. Onder de noemer ‘Enterprising China’ organiseert VIVES al ruim 6 jaar lang studiebezoeken 
aan China, in het bijzonder naar de steden Hangzhou, Ningbo, Suzhou, Shanghai en Beijing met focus 
op economie en ondernemerschap. Tijdens de infosessie ontvingen de deelnemers het 
gedetailleerde programma van de studiereis.  (21.02.2019) 
 
Studiereis VIVES Enterprising China 
De gouverneur nam deel aan de VIVES-studiereis ‘Enterprising China’. De provincie West-Vlaanderen 
heeft een lange traditie van samenwerking met China. Al ruim 19 jaar werken ze nauw samen met de 
Chinese provincie Zhejiang op het vlak van handel, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Als 
enige provincie in België ondersteunt de provincie West-Vlaanderen haar instellingen voor hoger 
onderwijs bij het uitbouwen van hun netwerk in China op zeer actieve wijze en betoelaagt ze via een 
subsidiereglement onderzoek, studie en stage in China, en uiteraard ook in andere groeilanden. 
In het kader van deze bilaterale samenwerking ontwikkelden de onderwijsinstellingen over de jaren 
heen sterke en structurele partnerschappen met universiteiten in Zhejiang. Bovendien heeft VIVES 
ook een lange traditie van het organiseren van studiereizen naar China, met focus op economie en 
ondernemerschap. In dit kader vergezelden de gouverneur en verschillende docenten ongeveer 90 
studenten van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van de Vives-campussen in 
Brugge en Kortrijk op studiereis in China. Tijdens dit bezoek heeft VIVES een Memorandum of 
Understanding ondertekend met de Zhejiang Automotive Engineering Institute, een privéschool die 
in 2007 werd opgericht door de Geely Holding groep. Geely is de overnemer van Volvo. Vives-
studenten van de bacheloropleiding automotive management VIVES kunnen voortaan op stage bij 
Geely en kunnen studeren aan de Automotive Engineering Institute.  

https://gouverneurwest-vlaanderen.us4.list-manage.com/track/click?u=973a3d91d73e203bafd957ca8&id=ea24acdb5e&e=d9676ab36f
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In Zhejiang bracht de delegatie een bezoek aan Hangzhou Normal University en aan het bedrijf 
Alibaba; deze groep bestaat uit internetbedrijven gericht op e-commerce data. Televic organiseerde 
een ontvangst in hun Chinese vestiging in Changzhou. Dit was in aanwezigheid van Z.E. Marc Vinck, 
Ambassadeur van België in China en Paul Lambert, consul-generaal van België in Shanghai. In 
Shanghai had de gouverneur een meeting met de voorzitter van de Lingang Group. Vervolgens 
bracht hij een bezoek aan de haven van Nangang en nam hij deel aan een business seminar. In 
Beijing tenslotte hield de gouverneur een speech op het seminarie Economic China dat plaatsvond in 
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Ambassade De gouverneur blikt tevreden terug op de 
studiereis die ongetwijfeld zal bijdragen tot het wereldburgerschap van onze West-Vlaamse 
jongeren. Met deze studiereis maakten de studenten kennis met Chinese ondernemingen, West-
Vlaamse bedrijven verankerd in China en ook internationale bedrijven. Ze kregen ook inzicht in de 
economische evoluties in China. (15/03-24/03/2019) 
 
Ontvangst medische delegatie 
De provincies Zhejiang en West-Vlaanderen staan voor een groot aantal uitdagingen op het gebied 
van gezondheidszorg. Aangezien beide provincies prat kunnen gaan op hun expertise, kennis en 
technologie op dit vlak, beslisten beide overheden tijdens de vierde bilaterale stuurgroep in 2015, 
om een medische samenwerking op te starten met focus op de uitwisseling van theoretische 
medische kennis. Binnen dit terrein werden diverse activiteiten georganiseerd gedurende de laatste 
4 jaar waaronder: 

• studiebezoeken aan Zhejiang voor studenten van de medische richtingen aan de KU Leuven 
Campus KULAK; 

• wetenschappelijke seminaries en lezingen door West-Vlaamse arts-specialisten in Zhejiang; 

• observatiestages voor Chinese arts-specialisten in West-Vlaamse ziekenhuizen. 
Deze samenwerking is succesvol dankzij de steun van enkele toonaangevende instellingen zoals de 
Zhejiang Association for Science and Technology, de universiteiten en de ziekenhuizen en artsen 
van de beide provincies. De gouverneur ontving een vertegenwoordiging van deze medische 
instellingen in zijn Ambtswoning. (26/4/2019) 
 
China: bezoek in het kader van innovatie en veiligheid 
Samen met enkele burgemeesters en korpschefs maakte de gouverneur een inleefreis naar China in 
het kader van “Innovatie en veiligheid”. De delegatie maakte er kennis met diverse facetten van de 
indrukwekkende digitale revolutie en met de uitgebreide camerabewaking en -technologie. In 
Shanghai vond er een bezoek plaats aan een politie-observatiepost.  Aansluitend was er een 
ontvangst door Paul Lambert, consul-generaal in zijn residentie.  In Hangzhou, bezocht de delegatie 
het verkeerscentrum en het Huawei Global Training Centre.  De gouverneur van Zhejiang ontving de 
deelnemers voor een officiële receptie. Het Zhejiang Police College verwelkomde de delegatie met 
een militaire parade. Ook het bezoek aan Hangzhou City Brain was zeer inspirerend. Nadien begaf de 
delegatie zich naar Beijing voor een bezoek aan de politiepost en aan Barco Changping. Z.E. de heer 
Marc Vinck, Ambassadeur, ontving de delegatie voor een receptie in de Ambassade. (7 - 17/10/2019) 
 
Debat 'Beeldvorming van China in de media' 
De gouverneur was verheugd de deelnemers te mogen verwelkomen op het debat ‘Beeldvorming 
van China in de media’. De organisatie van het event van moest gezien worden in de zoektocht naar 
een objectief China beeld. Een uniek expertpanel getuigde over hun ervaring in China. De gouverneur 
dankte Jeanne Boden van Chinaconduct en Carla Dabart van CSP Zeebrugge Terminal voor hun komst 
naar Kortrijk. Hij dankte ook Charles Wang van Belgium China Connect Ltd en de Shanghai Lingang 
Group en Stefan Blommaert, China-specialist van de VRT. (6/11/2019) 
 
Werkbezoek Shanghai 
De gouverneur nam deel aan de missie met H.K.H. Prinses Astrid naar Shanghai. Naast talrijke 
bedrijfsleiders nam VIVES University of Applied Sciences deel aan het bezoek waaronder Joris 
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Hindryckx, algemeen directeur en Johan Cottyn, Head International Office. Op 21 november ontving 
de Lingang Group minister-president Jan Jambon, de gouverneur en Joachim Coens van het 
Zeebrugse havenbedrijf. Op de vooravond van dit bezoek vond de ondertekening van een MOU 
plaats tussen de Lingang Group en VIVES met betrekking tot samenwerking op diverse terreinen. De 
universiteit van Gent heeft een overeenkomst getekend met de universiteit van Shanghai om te 
onderzoeken waarom Chinezen hier bij ons kwamen helpen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Volgend 
jaar bouwt het hoogtechnologische bedrijf Lingang Sci-Tech een logistiek centrum in de achterhaven 
van Zeebrugge. Het contract voor de bouw van dat centrum is in Shanghai ondertekend door 
Joachim Coens in aanwezigheid van minister-president Jan Jambon en de gouverneur. (18-22/11-
2019) 

 
Denemarken 
Bezoek aan Deens schip 
Het Deense schip SNMCMG1 lag aangemeerd in Zeebrugge. De gouverneur had een overleg met 
commandant Ciot en de commandant van het schip. (25/01/2019) 
 
Bezoek Deens schip THETIS 
De gouverneur bezocht het Deens schip THETIS.  Dit schip lag aangemeerd in de Marinebasis van 
Zeebrugge. (08/02/2019) 
 

Europacollege 
Bezoek Premier Charles Michel aan het Europacollege 
De heer Charles Michel, eerste minister van België, bracht een bezoek aan het Europacollege.  De 
Eerste Minister huldigde het gebouw van het Europacollege, gelegen aan Dijver 9, officieel in als het 
Paul Henri Spaak gebouw.  De inhuldiging werd gevolgd door een toespraak getiteld ‘De toekomst 
van Europa’. (12/02/2019) 
 
Openingszitting Europacollege 
De gouverneur verwelkomde samen met Herman Van Rompuy, burgemeester Dirk De fauw en Jörg 
Monar, rector van het Europacollege, Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad. De rector stelde 
het Europacollege in 2019-2020 voor en belichtte de figuur van Hannah Arendt, patrones van de 
promotie 2019-2020. Aansluitend nam Donald Tusk het woord. (13/11/2019) 
 

Frankrijk 
Bezoek ambtsgenoot in Rijsel 
De gouverneur bracht een werkbezoek aan zijn ambtsgenoot in Rijsel.  De préfet du Nord et Hauts de 
France bevestigde als gastheer opnieuw zijn ambitie om de operationele samenwerking in de 
grensregio verder uit te bouwen.  De akkoorden van Doornik vormen hiervoor een kader dat 
maximaal moet worden gebruikt.  De uitwisseling van politionele informatie is een cruciaal gegeven 
dat in de nabije toekomst nog meer onze aandacht zal vergen.  De aankomende Brexit heeft op dit 
punt een impact die moet worden opgevangen door de inzet op samenwerking via korte lijnen over 
de landsgrenzen heen.  Het overleg en vooral de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk als 
natuurlijke grenspartner van beide landen moet waar mogelijk nog worden versterkt.  Beide 
bestuurlijke overheden willen op zeer korte termijn en wederzijds nog harder inzetten op een heel 
nauwe bilaterale samenwerking. (27/02/2019) 
 
Strategisch comité 
In Mons verwelkomde de gouverneur de deelnemers van het comité stratégique.  De organisatie van 
de bijeenkomst lag in handen van de procureur-generaal van Mons. Op de agenda stonden de 
mandaten van de subwerkgroepen en de Conventie van Metz. Tenslotte ondertekenden de Préfet, 
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de gouverneurs van West-Vlaanderen en Henegouwen en de dirco’s van West-Vlaanderen en 
Henegouwen het protocol ‘grensactieplan’. (19/02/2019) 
 
Bilateraal overleg Noord-Frankrijk 
Op donderdag 27 juni 2019 vond in het provinciehuis Boeverbos te Brugge een bilateraal politiek 
overleg plaats met het Département du Nord. De aanwezige vice-présidents van het Département 
maakten kennis met de nieuwe gedeputeerden. De grote lijnen van de grensoverschrijdende 
samenwerking werden overlopen en het format van de viering 30 jaar samenwerking tussen 
Provincie en Département werd gevalideerd. (27/6/2019) 
 
Nieuw netwerk moet zorgen voor efficiëntere informatie-uitwisseling tussen België en Frankrijk 
Op vrijdag 4 oktober 2019 kende een nieuw grensinformatienetwerk (GIN) in West-Vlaanderen de 
doorstart. Concreet gaat het om een initiatief dat de informatie-uitwisseling tussen Belgische en 
Franse politiediensten aan beide kanten van de grens zal moeten versterken. De inzet is vooral het 
nog sneller en gerichter delen van die informatie die de sleutel kan vormen in bepaalde gerechtelijke 
en bestuurlijke dossiers, feiten of fenomenen. Tijdens een persmoment werd het doel en de werking 
van het grensinformatienetwerk toegelicht in het bijzijn van de verschillende initiatiefnemers en 
autoriteiten. Voorafgaandelijk was er een overleg met de gouverneur van West-Vlaanderen, de 
Commissaris-generaal van de Federale Politie, de Préfet des Hauts de France, de gouverneur van 
Henegouwen, het federaal parket en parket West-Vlaanderen en Henegouwen, de voorzitter van de 
Vaste Commissie van de Lokale Politie en de mandaathouders van de federale en lokale politie van 
de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en 
Veiligheid was hierop aanwezig. (04/10/2019) 
 
Viering 30 jaar grensoverschrijdende samenwerking Noord-Frankrijk 
In Roubaix verwelkomde de gouverneur namens de Provincie West-Vlaanderen de gasten op de 
viering van 30 jaar grensoverschrijdende samenwerking tussen het Département du Nord en de 
Provincie Henegouwen enerzijds en tussen het Département du Nord en de Provincie West-
Vlaanderen anderzijds. De voorbije dertig jaar hebben het Département du Nord en de Provincie 
West-Vlaanderen gezamenlijk zo’n zeventig projecten opgezet, waarvan een veertigtal in het kader 
van het Europese Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen. De eerste decennia voornamelijk 
op het vlak van toerisme, cultuur, landbouw en water en jeugd. De voorbije jaren steeds meer op het 
vlak van economie en territoriale ontwikkeling. (21/10/2019) 
 
Voor coördinatieopdracht Noord-Frankrijk: zie verslag coördinatieopdracht. (Kristof moet dit nog 
bezorgen) 
 

Ierland 
Dienstreis Dublin 
In de Ierse hoofdstad Dublin werd een Vlaamse herdenkingstuin geopend. De ‘Flanders Fields 
Memorial Garden’ is een eerbetoon aan de meer dan 49.000 gevallen Ierse soldaten die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen vochten. Hiernaast is het ook een plaats van hoop, vrede, 
verzoening en bezinning. Tijdens de plechtigheid werd aarde van de slagvelden van Flanders Fields 
begraven met grond van vier provincies van Ierland (Leinster, Munster Connacht en Ulster). Het 
overbrengen van gewijde grond van de Vlaamse velden en de verwerking ervan in de bodem van hun 
land van herkomst symboliseert de thuiskomst van de soldaten na 100 jaar.  
Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams parlement, Helen McEntee, de Ierse minister van 
Buitenlandse Zaken, burgemeester Nial Ring, de gouverneur, gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, 
Nic Van der Marliere, de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse Regering in het Verenigd 
Koninkrijk, en waarnemend secretaris-generaal Freddy Evens woonden de plechtigheid bij. Deze 
huldiging was het laatste grote herdenkingsevenement van de reeks plechtigheden ‘100 jaar Groote 
Oorlog’ die tussen 2014 en 2018 plaatsvonden. De Ambassadeur van België in Ierland, Z.E. de heer 
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Pierre-Emmanuel De Bauw ontving de delegatie in zijn Residentie. De gouverneur had er ook een 
ontmoeting met H.E.-mevrouw Helena Nolan, de Ierse Ambassadeur. Hiernaast woonde de 
gouverneur in Dublin een werkvergadering over de Brexit bij en een meeting in de haven. (29-
30/4/2019) 
 

 

Kenia 
Ontvangst Z.E. Prof. Jacob T. Kaimenyi 
De gouverneur ontving Z.E. Prof. Jacob T. Kaimenyi, Ambassadeur van Kenia, samen met zijn 
echtgenote en een delegatie uit Kenia. Er werd o.a. gesproken over samenwerking met het VLIZ. 
(15/02/2019) 
 
Werkbezoek Kenia 
De gouverneur bracht samen met een delegatie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een 
bezoek aan Kenia. In Mombasa bezocht hij het Kenya Marine and Fisheries Research Institute 
(KMFRI) en had hij een bespreking over de samenwerking met het VLIZ. In 2012 sloten het VLIZ en 
het KMFRI namelijk een overeenkomst om de samenwerking in de mariene wetenschappen en de 
uitwisseling van data, expertise en informatie te bevorderen. Verder was er ook een ontvangst door 
Hassan Joho, de gouverneur van Mombasa en een bezoek aan de Mtafiti. In 2014 werd dit 
onderzoeksschip door de Keniaanse president Uhuru Kenyatta - in de aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van het VLIZ en de gouverneur - officieel ingehuldigd in de haven van Mombasa. 
Dit schip wordt als eerste zeewetenschappelijk vaartuig ingezet in de offshore wateren van de Oost-
Afrikaanse regio. Op een overleg met de minister van Transport en de Vicepresident van Kenia werd 
de mogelijkheid van een MOU tussen de havens van Mombasa en Zeebrugge besproken. De 
gouverneur bezocht ook enkele projecten om de Keniaanse schoolkinderen een hart onder de riem 
te steken. Het betreft projecten van de organisatie Education & health 4 Kids en van de Johanna 
Omolo Foundation in Dandora. Naast een bezoek aan de lagere school was er een bezoek aan een 
sportveld. Aansluitend ging het richting Kyole Soweto voor een bezoek aan Bethsaida children home. 
Dit weeshuis werd verwoest door een brand en is momenteel in heropbouw. (12-18/5/2019) 
 
Bezoek delegatie Keniaanse Zee- en Visserijonderzoeksinstituut (KMFRI) 
In oktober 2012, tekende het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een samenwerkingsovereenkomst 
met het Keniaanse Zee- en Visserijonderzoeksinstituut (KMFRI), een bestendiging van de goede 
banden die er sinds 1985 zijn tussen beide landen voor het uitvoeren van marien onderzoek en 
opleiding van mariene wetenschappers. Een delegatie van het KMFRI waaronder Dr. Enock Wakwabi, 
Deputy Director, Freshwater Systems en Dr. Jacqueline Uku, Senior Research Officer, KMFRI kwam 
naar Oostende voor de viering van het 20-jarig bestaan van het VLIZ. Ze kregen ook een uitgebreid 
bezoek aan het VLIZ. (28/11/2019) 
 

NAVO 
Ontvangst marinereservisten 

Van 6 tot 10 mei organiseerde de reserve-eenheid M2TIC (Military and Maritime Trade 

Interaction & Cooperation) van de Marine een NAVO-top over de samenwerking tussen de 
marines van de NAVO-landen en de koopvaardij. De gouverneur ontving in zijn Ambtswoning de 
reservisten van deze eenheid die de civiele koopvaardij ondersteunt.  

Onder de afdeling Operaties Zeebrugge voeren zij taken van Naval Cooperation and Guidance for 

Shipping uit voor de Belgische Marine. Voornaamste opdracht is deze van interface tussen de 
Marine en de koopvaardij. (09/05/2019) 
 

Nederland 
Doorbraak Internationale Dijk – uitbreiding Zwin 
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Met de doorbraak van de Internationale Dijk in het Zwin is de laatste fase van de uitbreidingswerken 
ingegaan en hebben de samenwerkende partners van Vlaanderen en Nederland dit historische 
moment live beleefd.  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de administrateur-
generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, gedeputeerde van de 
provincie Zeeland en de gouverneur gaven een toelichting. (04/02/2019) 
 
Overleg Euregio Scheldemond 
De gouverneur had een overleg met betrekking tot het voorzitterschap van de provincie West-
Vlaanderen van de Scheldemondraad.  De samenstelling, de mogelijke accenten en de thema’s van 
de vergaderingen kwamen hierbij aan bod. (12/02/2019) 
 
Scheldemondraad  
Op 24 april vond de eerste Scheldemondraad plaats binnen de nieuwe legislatuur met de Provincie 
West-Vlaanderen als voorzitter. Heel wat nieuwe vertegenwoordigers vanuit de gemeenten en 
provincies vergaderden over de (toekomstige)vraagstukken en ambities voor de Euregio 
Scheldemond. Met een akkoord van de raad voor het uitvoeren van een grensoverschrijdende 
omgevingsvisie voor de grensstreek werd het ook meteen een zeer vruchtbaar overleg. 
Gedeputeerde Jean de Bethune richtte nog een oprecht en mooi dankwoord aan afscheidnemend 
gedeputeerde de Reu, voor zijn jarenlange inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking. 
 
Bilaterale ontmoeting deputatie West-Vlaanderen en gedeputeerde staten Zeeland 
Op de ontmoeting van de deputatie West-Vlaanderen en gedeputeerde staten Zeeland bespraken de 
deelnemers de stand van zaken van de bilaterale samenwerkingsovereenkomst en de cross border 
cluster Brexit. Verder stonden ook de visievorming Euregio Scheldemond, omgeving en mobiliteit en 
toerisme op de agenda. De gouverneur lichtte zijn bevoegdheden op het vlak van maritieme 
veiligheid toe. (5/11/2019) 
 
Werkbezoek Rotterdam 
Het Movi-netwerk van topambtenaren van de Vlaamse overheid nodigde de gouverneur uit voor een 
werkbezoek aan Rotterdam. Filip D’Havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in 
Nederland, verwelkomde de delegatie. De delegatie bezocht Blue city, een broedplaats voor 
innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. In het kader van het thema 
stadsontwikkeling werd Merwe Vierhavens gebiedsontwikkeling bezocht. Hiernaast stond een 
bezoek aan de haven van Rotterdam op het programma. Verder waren er rondleidingen in de 
buurtlocaties van museum Boijman van Beuning, de tentoonstelling ‘Samensmeden’ en de Vaste 
collectie van het Douane Museum. (25 -26/11/2019) 
 

Oostenrijk 
Bezoek Oostenrijkse delegatie 
De gouverneur ontving Thomas Stelzer, gouverneur van de Oostenrijkse provincie Opper-Oostenrijk 
en Markus Achleitner, minister van Economische Zaken van de deelstaat Opper-Oostenrijk 
(Landesrat) in zijn Ambtswoning.  Diverse economische en culturele onderwerpen kwamen tijdens 
het overleg ter sprake. (28/8/2019) 
 
Energy Globe Award Ceremony 
De provincie West-Vlaanderen overtuigde de Energy Globe Foundation met hun outstanding project 
op het gebied van de reductie van waterverbruik binnen plaatselijke administraties in Vlaanderen en 
werd hiervoor beloond met de National Energy Globe Award voor België. De Oostenrijkse 
Ambassadeur voor het Koninkrijk België en NAVO, H.E. mevrouw Elisabeth Kornfeind verwelkomde 
de gasten in haar Residentie. Het National Energy Globe Certificaat voor België werd overhandigd 
aan de gouverneur.  (17/12/2019) 
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Spanje 
Bezoek Spaans vliegdekschip Juan Carlos I 
De Ambassadeur van Spanje en de Commandant van het schip nodigden de gouverneur uit voor een 
bezoek aan het vliegdekschip Juan Carlos I van de Spaanse Marine. Hij kreeg er een uitgebreide 
toelichting en rondleiding. (24/6/2019) 
 
Bezoek aan ITMA textielmachinbeurs 
Op uitnodiging van de voorzitter van de Belgische textielmachinebouw nam de gouverneur deel aan 
de beurs van de Belgische textielmachinebouw. Hij bezocht er de beursstanden van de West-
Vlaamse textielmachinebouwers. Op deze standen waren textielmachines te bewonderen o.a. van 
Vandewiele, Picanol, Matthys, Handsaeme, BMS Vision, Valvan Baling Systems, Tanghe Mechanical 
engineering …. Ter gelegenheid van het bezoek van de gouverneur was er ook een persdelegatie 
aanwezig. (25/6/2019) 
 

UNU-CRIS 
Lezing Bénédicte Frankinet 
Mevrouw Bénédikte Frankinet, voormalig permanent vertegenwoordiger van België in de Verenigde 
Naties, hield een exclusieve lezing bij UNU-CRIS in Brugge.  De gouverneur was hierop aanwezig. 
(12/02/2019) 
 
Ontvangst United Nations University – CRIS 
De gouverneur ontving Kurt Soete en de nieuwe directeur a.i. van United Nations University – CRIS in 
zijn Ambtswoning. UNU-CRIS is een onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties (VN). Het bestaat 
sinds 2001 en is gevestigd in het Grootseminarie van Brugge en is gespecialiseerd in de vergelijkende 
studie van regionale integratie wereldwijd. (6/12/2019) 
  

Verenigd Koninkrijk 
Scapa Flow 
De Raad van de Orkney eilanden nodigde de gouverneur uit voor de herdenkingsplechtigheid Scapa 
Flow.  In het stadhuis van Stromness waren er speeches van professor Michael Epkenhans van het 
Centrum Militaire Geschiedenis en Sociale Wetenschappen en duikbootkapitein Emily Turton.  De 
Royal Navy muziekkapel en het German Navy Quintet verzorgden de muzikale omlijsting. Een 
informeel diner sloot de bijeenkomst af. Daags nadien kwamen de gasten en de plaatselijke 
gemeenschap samen voor de herdenking van de Duitse slachtoffers. Een korte herdenking op zee 
werd gevolgd door een dienst op het Commonwealth War Graves Royal Navy kerkhof in Lyness, 
Hoy.  De gouverneur kreeg ook een geleid bezoek aan het Kirkwall-museum en het Stromness-
museum en woonde een aantal lezingen bij rond onderwatererfgoed. (19-23/6/2019) 
 
85ste Cenotaph parade in London 
De gouverneur legde namens de Provincie een bloemenkrans neer ter gelegenheid van de 85ste 
Cenotaph Parade in London. Op uitnodiging van vice eersteminister Didier Reynders en Ambassadeur 
Rudolf Huygelen woonde hij een lunch bij in de residentie van de Ambassadeur.  Verder was de 
gouverneur aanwezig op de receptie aan boord van de BNS Louise-Marie in London. (12-13 juli/2019) 
 

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 
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communicatie dragen bij tot efficiënte samenwerking.  In 2019 stonden er 657 activiteiten op de 
agenda van de gouverneur; dit betreft zowel bedrijfsbezoeken, manifestaties en plechtigheden, 
vergaderingen en bezoeken. Hij hield 77 toespraken over diverse onderwerpen (ontvangst consuls, 
fietsveiligheid, noodplanning…).   
Op donderdag 7 november bracht de gouverneur de rede ‘Van riek tot sensor. Landbouw in West-
Vlaanderen’. De tekst van de rede vind je via bijgaande link: https://gouverneurwest-

vlaanderen.be/content/rede-voor-de-provincieraad-van-riek-tot-sensor-landbouw-west-vlaanderen  
 

https://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/rede-voor-de-provincieraad-%E2%80%98van-riek-tot-sensor-landbouw-west-vlaanderen%E2%80%99
https://gouverneurwest-vlaanderen.be/content/rede-voor-de-provincieraad-%E2%80%98van-riek-tot-sensor-landbouw-west-vlaanderen%E2%80%99

