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IN

DE GEMEENTERAAD, IN OPENBARE ZITTING VERGADERD, MET HET
VEREISTE QUORUM,

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid
op artikel 10bis, ingevoegd bij de wet van 28 februari 1999 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot bepaling van de modaliteiten inzake het
creëren en de werking van de hulpverleningszones ;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen en de bijhorende omzendbrieven ;
Gelet op het ministerieel besluit van 14 april 1999 tot vaststelling van de minimale inhoud
van de hulpverleningsovereenkomsten die opgesteld worden binnen de
hulpverleningszones ;
Gelet op het ministerieel besluit van 16 mei 2000 tot bepaling van de geografische
uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Oost-Vlaanderen ;
Gelet op de gemeenteraadsbesluiten waarbij beslist wordt om tot de hulpverleningszone toe
te treden ;
BESLIST : met éénparigheid van stemmen,
Tussen de gemeenten, hierna partijen genoemd, vertegenwoordigd door hun Burgemeester en
Secretaris, wordt volgende hulpverleningsovereenkomst afgesloten :

HET VERZOEKEN EN VERLENEN VAN BIJSTAND EN VERSTERKING.
Artikel 1
De leider van de operaties, dit is de officier of de onderofficier van de brandweerdienst die
de eerste ter plaatse aangekomen hulpverlening leidt, oordeelt of het noodzakelijk is om
bijstand te vragen in uitvoering van deze overeenkomst.
Hij kan ook de door hem nodig geachte brandweerdiensten ter versterking oproepen. Enkel
wanneer versterking wordt gezonden, wordt de leiding van de operaties waargenomen door
de officier of de onderofficier met de hoogste graad of met de grootste anciënniteit in
dezelfde graad.
In geval van de afkondiging van een fase in de noodplanning, berust de leiding van de
hulpoperaties volgens art. 10 § 4 van het KB inzake nood- en interventieplanning bij de
directeur-brandweer (Dir-Bw). In dit geval wordt er gehandeld volgens de praktische
modaliteiten, vastgelegd in het monodisciplinair interventieplan. (Zie ook art. 19).
Bij de afkondiging van een fase gebeurt de operationele coördinatie vanuit de
Commandopost-Operaties (CP-Ops) en de beleidscoördinatie door een coördinatiecomité
(CC), voorgezeten door de bevoegde bestuurlijke autoriteit. De leiding inzake operationele
coördinatie berust de operationele coördinatie op de plaats van de noodsituatie berust bij de
directeur van de CP-Ops, hierna de Dir-CP-Ops genoemd. De bevoegde overheid kan een
leidinggevende van een andere discipline, die meer betrokken is bij de noodsituatie,
aanduiden voor het vervullen van de functie van Dir-CP-Ops.
De praktische modaliteiten inzake aflossing met bevelsoverdracht bij operaties van lange
duur worden geregeld in het monodisciplinair interventieplan.
De gebouwen, gebouwencomplexen of installaties, waar zeer grote gevaren bestaan in geval
van brand, zijn afzonderlijk opgenomen in bijlage 2 bij deze overeenkomst.
Artikel 2
Onder verzoek tot bijstand dient begrepen het oproepen van middelen van andere
brandweerdiensten die behoren tot de hulpverleningszone, volgens de modaliteiten die
hierna zijn bepaald, zonder dat beroep wordt gedaan op versterking in toepassing van
artikel 1.
Artikel 3
De partijen verbinden zich ertoe elkaar wederzijds en kosteloos volgens de bepalingen van
de overeenkomst en in overeenstemming met hun mogelijkheden bijstand te verlenen bij
interventies, dit met uitzondering van de verbruiksgoederen, vermeld in artikel 11 van deze
overeenkomst.

Artikel 4
Het leveren van bijstand kan slechts gebeuren in de mate dat het grondgebied van de
gemeenten, waarvoor de bijstand verlenende partij instaat, niet onbeschermd wordt
achtergelaten.
Artikel 5
Indien de brandweerdienst van de om bijstand verzochte partij wegens overmacht of
wegens gelijktijdig optreden elders geen gevolg kan geven aan het verzoek om bijstand, dan
is deze ertoe gehouden om de bijstand verzoekende brandweerdienst onmiddellijk hiervan
in kennis te stellen.
Artikel 6
De bijstand wordt verleend door het zenden naar de plaats van de interventie, dan wel naar
elke andere daartoe door de leider van de operaties aangeduide plaats, van gevraagde en
beschikbare bijstandseenheden, uitrusting, hulpmiddelen en/of verbruiksgoederen.
Artikel 7 :
Onverminderd artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 november 1967 behoudt de om
bijstand verzochte brandweerdienst zich het recht voor om zijn tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te beëindigen indien een incident, die een interventie vereist, zich voordoet op
zijn eigen grondgebied tijdens de periode dat die brandweerdienst de bijstand verleent.
Deze is er dan wel toe gehouden zulks onverwijld ter kennis te brengen aan de leider van de
operaties.
Artikel 8
De leider van de operaties oordeelt hoe lang de bijstand noodzakelijk is, onverminderd de
bepalingen in artikel 7 van deze overeenkomst.
Artikel 9
De leider van de operaties zal in overleg met alle brandweereenheden op de plaats van de
interventie de operaties coördineren. In geval van de afkondiging van een noodplanfase
gelden bijkomend de bepalingen van het KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en
interventieplanning en de bijhorende omzendbrieven. (cf. artikel 1).
Instructies voor een bijstandseenheid worden uitsluitend gegeven aan de bevelvoerder van
die eenheid. De bevelvoerder van de eenheid is verantwoordelijk voor de wijze waarop deze
de instructie uitvoert.
De leider van de operaties verleent de in bijstand geroepen eenheid alle noodzakelijke
bescherming, informatie, technische ondersteuning en bevoorrading.
Artikel 10
De bijstandsvragende gemeente zal zorg dragen voor de bevoorrading van de manschappen
indien dit tijdens de werkzaamheden nodig is en in het bijzonder wanneer de bijstand
verlenende eenheden meer dan 4 uur moeten optreden.

Artikel 11
De gemeente die de bijstand heeft verleend, kan de kosten voortvloeiende uit ongevallen,
overkomen aan brandweerpersoneel of aan materieel naar aanleiding van de
bijstandsverlening, niet verhalen op de gemeente die de bijstand heeft ingeroepen.
Aan de gemeente die de bijstand heeft verleend, worden de verbruiksgoederen, ingezet bij
de incidentenbestrijding (schuimmiddelen, detergenten, absorptiemiddelen,...) zo snel als
mogelijk vergoed, vervangen of aangevuld door de gemeente die de bijstand heeft
ingeroepen.

Artikel 12
Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe in de verzekeringspolissen inzake
arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeenten, overeenkomstig
Hoofdstuk VI van de bijlagen 2 en 3 van het KB van 6 mei 1971 tot vaststelling van de
modellen van de gemeentelijke brandweerdiensten, de toepassing van het
verzekeringscontract te waarborgen op de ongevallen die aan de verzekerden zouden
kunnen overkomen wanneer zij optreden op plaatsen, instellingen of ondernemingen waar
radio-actieve stoffen aanwezig zijn, vervaardigd, bewerkt of verbruikt worden, zelfs op de
gevallen dat de radio-actieve straling de rechtstreekse of onrechtstreekse oorzaak van enig
letsel zou kunnen zijn.
OEFENINGEN
Artikel 13
Er wordt minstens éénmaal per jaar een gezamenlijke oefening georganiseerd, ofwel in de
ganse zone, ofwel in een deelgebied van de zone. Per periode van drie jaar, waarvan de
eerste ingaat bij de inwerkingtreding van deze overeenkomst, dient elk brandweerkorps van
de zone aan een dergelijke oefening te hebben deelgenomen.
De Technische Commissie bereidt deze oefeningen voor, waakt over de werklast en
evalueert de oefeningen. De conclusies en voorstellen die uit de evaluatie voortvloeien
worden aan het Beheerscomité voorgelegd.

BRANDVOORKOMING
Artikel 14
De Technische Commissie overlegt over brandvoorkoming met het oog op een eenvormige
werkwijze en de uitwisseling van adviezen bij brandpreventiedossiers ; zij bereidt een
regeling voor teneinde de werklast te verdelen inzake specialisatie in welbepaalde domeinen
van de brandpreventie. Deze regeling dient goedgekeurd door het Beheerscomité.

SAMENWERKING MET DE PERMANENTE EENHEID VAN DE CIVIELE
BESCHERMING
Artikel 15
Binnen de hulpverleningszone worden praktische afspraken gemaakt voor de
samenwerking, tussen de brandweerdiensten en de permanente eenheid van de Civiele
Bescherming die territoriaal bevoegd is voor het grondgebied van de zone, met het oog op
de optimalisatie van de samenwerking en te komen tot een betere hulpverlening. (cf. artikel
1). Die afspraken maken deel uit van een afzonderlijk protocol.

AANKOOP MATERIEEL
Artikel 16
Ten einde tot een optimale uitwerking te kunnen komen van dit akkoord zal de aankoop
van interventiematerieel in de verschillende samenwerkende brandweerdiensten op elkaar
worden afgestemd. Daarom zal, in het bijzonder voor de belangrijke aankopen in
buitengewone dienst van de verschillende korpsen, hierover overleg worden gepleegd in het
Beheerscomité op advies van de Technische Commissie.
De inventaris van het materieel binnen de zone wordt, per deelnemend korps, als bijlage bij
onderhavige overeenkomst goedgekeurd. (Bijlage 1). De toetredende gemeenten verbinden
zich ertoe geen afbouw te doen van deze inventaris.
De meerjarenprogramma's voor de aankopen van brandweermaterieel met
staatstussenkomst worden overlegd in het Beheerscomité, op advies van de Technische
Commissie. De Technische Commissie brengt advies uit aan het provinciaal
coördinatiecomité inzake de voorstellen voor de jaarprogramma's.

INFORMATIE-UITWISSELING
Artikel 17
De partijen wisselen geregeld gegevens uit inzake bereikbaarheid, beschikbaar personeel en
materieel, alsmede alle informatie die nuttig kan zijn voor de uitvoering van deze
overeenkomst. Daartoe wordt een geregeld overleg georganiseerd. De Technische
Commissie evalueert geregeld de organisatie van de hulpverlening, de bijstand en de
versterkingen binnen de zone, evenals de nood- en interventieplanning.
BEHEERSCOMITE EN TECHNISCHE COMMISSIE
Artikel 18
Het Beheerscomité is samengesteld uit de burgemeesters en de officieren - dienstchefs van
de brandweerdiensten van de gemeenten die zijn toegetreden tot de hulpverleningszone, en

de Provinciegouverneur of zijn afgevaardigde. Het beheerscomité wordt voorgezeten door
een voorzitter (verkozen burgemeester van een gemeente met een brandweerkorps) en
functioneert volgens de modaliteiten, vastgesteld in het huishoudelijk reglement voor het
beheerscomité
Het Beheerscomité is in het algemeen belast met de voorstellen inzake het algemene
hulpverleningsbeleid in de hulpverleningszone. Het bezorgt ieder jaar aan de Gouverneur
en aan de Brandweerinspectie een verslag over de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 19
De Technische Commissie is samengesteld uit de officieren-dienstchefs van de
brandweerdiensten van de gemeenten die zijn toegetreden tot de hulpverleningszone. De
Technische Commissie wordt voorgezeten door een voorzitter (verkozen officier dienstchef) en functioneert volgens de modaliteiten, vastgesteld in het huishoudelijk
reglement voor de technische commissie.
Zij ziet erop toe dat de opdrachten voorzien in de hulpverleningsovereenkomst uitgevoerd
worden en staat in voor de dagelijkse werking van de zone.
Het zonale luik van het monodisciplinair interventieplan (discipline 1) wordt opgesteld door
de technische commissie van de hulpverleningszone. Dit gebeurt in overleg met de
bevelhebber van de permanente eenheid van de civiele bescherming. De voorzitter van de
zonale technische commissie is ook voorzitter van de zonale werkzaamheden in verband
met de noodplanning. (cf. NPU-1 bij artikel 10 van KB nood- & interventieplanning).
OVEREENKOMSTEN
Artikel 20
Binnen de hulpverleningszone worden de verschillende van kracht zijnde reglementen voor
organisatie van een gemeentelijke brandweerdienst op elkaar afgestemd.
Artikel 21
Binnen de hulpverleningszone worden de verschillende van kracht zijnde reglementen van
orde van de brandweerdienst op elkaar afgestemd.
Artikel 22
Binnen de hulpverleningszone worden de verschillende van kracht zijnde
retributiereglementen op elkaar afgestemd.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 23
Deze overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de datum
waarop zij werd goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse Zaken.
Zij kan eenzijdig door één of meerdere partijen worden opgezegd met een
opzeggingstermijn van 6 maanden.

Aldus overeengekomen en ondertekend op zoveel exemplaren als er partijen zijn,
vermeerderd met twee, met het oog op het voorleggen ter goedkeuring ervan door de
Gouverneur aan de Minister die Binnenlandse Zaken in zijn bevoegdheden heeft.
BIJLAGE 1 : Inventaris van het personeel en het materieel.
BIJLAGE 2 : Inventaris van de voornaamste risico’s.
BIJLAGE 3 : Protocol brandweerdiensten – 1ste Permanente Eenheid Civiele Bescherming.
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