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1. Algemene gegevens  

1.1. Onze kazernes 

 

19 Limburgse gemeenten behoren tot het interventiegebied van hulpverleningszone Zuid-West 

Limburg.  
 
Die 19 gemeenten in het zuidwesten van Limburg zijn: Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, 
Halen, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, 
Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen en Zonhoven. 
 

• Post Beringen is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied: Beringen (inclusief Paal, 

Koersel en Beverlo), Lummen (bepaalde delen) en Ham (bepaalde delen) 
 

• Post Borgloon neemt de interventies in de gemeenten Borgloon,  Heers en Wellen voor zijn 

rekening 
 

• Post Hasselt is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Alken, Diepenbeek, 

Hasselt, Kortessem en Zonhoven 
 

• Post Herk-de-Stad is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Herk-de-Stad, 

Halen & Zelem, Lummenn, Nieuwerkerken en van Kermt (Hasselt). Deze post komt ook in Geetbets 
in het kader van de Snelst Adequate Hulp. 
 

• Post Heusden-Zolder is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Heusden, 

Zolder en bepaalde delen van Lummen en bepaalde delen van Koersel (gemeente Beringen) 
 

• Post Sint-Truiden is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Sint-Truiden, 

Nieuwerkerken, Gingelom, delen van Borgloon (Hoepertingen & Rijkel) en Heers 
 

• Post Tessenderlo is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Tessenderlo en in 

bepaalde delen van Ham, Paal, Deurne (Diest – provincie Vlaams-Brabant) en Meerhout (provincie 
Antwerpen) 
 

• Post Tongeren is verantwoordelijk voor interventies op het grondgebied van: Tongeren, Herstappe, 

bepaalde delen van Riemst (Brandweerzone Oost-Limburg, in het kader van de Snelst Adequate 
Hulp). 
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1.2. Ons interventiegebied 

Met onze 965,78 km² aan grondgebied, is hulpverleningszone Zuid-West Limburg verantwoordelijk voor 

bijna 40% van het Limburgse grondgebied.  

Onze 8 brandweerposten stonden in 2017 paraat voor noodhulp aan 44% van de Limburgse bevolking. 

In absolute cijfers: Onze brandweer staat dus in voor noodhulp aan 385.025 inwoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De provincie Limburg is 2.422 km² groot en telde op 31 december 2017 in totaal 870.294 inwoners. In 

2016 waren er dat 866.858 inwoners. 

 

  

    Aantal inwoners   

19 Gemeenten km² 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 

Alken 28,14 11.418 11.495 11.564 

Beringen 78,3 44.875 45.676 46.027 

Borgloon 51,12 10.588 10.672 10.695 

Diepenbeek 41,11 18.734 19.074 19.133 

Gingelom 56,49 8.386 8.386 8.384 

Halen 36,29 9.548 9.508 9.456 

Hasselt 102,24 76.281 77.054 77.594 

Heers 53,07 7.234 7.221 7.285 

Herk-de-Stad 42,83 12.454 12.685 12.694 

Herstappe 1,35 86 89 88 

Heusden-Zolder 53,23 32.767 33.137 33.368 

Kortessem 33,9 8.364 8.358 8.441 

Lummen 53,38 14.568 14.660 14.742 

Nieuwerkerken 22,46 6.844 6.938 6.957 

Sint-Truiden 106,9 39.912 40.118 40.444 

Tessenderlo 51,35 18.332 18.516 18.507 

Tongeren 87,56 30.655 30.855 31.013 

Wellen 26,72 7.423 7.407 7.401 

Zonhoven   39,34 21.192 21.271 21.214 

  965,78 379.661 383.120 385.025 
  km² totaal aantal inwoners     
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} 

1.3. De zone als organisatie 

Personeel 
 

Onze organisatie telt op 31 december 2017 in totaal 541 personeelsleden, waaronder  

• 17 administratieve en technische personeelsleden (+1 ten opzichte van 2016) 
• 6 gedetacheerden vanuit de steden en gemeenten die deel uitmaken van de zone (+1 t.o.v. 2016) 

o Waarvan 2 bij post Beringen, 2 bij post Tongeren en 0,80 voltijds equivalente bij post Sint-
Truiden 

• 117 beroeps-brandweerlieden 
• 307 brandweervrijwilligers  
• 94 hulpverleners-ambulanciers  

 

Aanwervingen 
In 2017 wierf onze organisatie 30 nieuwe mensen aan: 

• 24 vrijwillige brandweerlieden (13 voor Hasselt, 9 voor Herk-de-Stad, 2 voor Borgloon) 

• 2 voltijdse beroepsbrandweerlieden (via professionalisering) 

• 3 administratieve medewerkers:  
o Deskundige financiën en overheidsopdrachten 
o Deskundige competentiemanagement 
o Preventieadviseur niveau 2 

 
Professionalisering 
Via de procedure van professionalisering konden we 2 brandweervrijwilligers aanwerven als voltijds 
beroepsbrandweerman en dispatchers. 
 

Bevorderingen 
Drie brandweervrijwilligers bevorderden tot sergeant. Drie andere brandweervrijwilligers werden adjudant. 
Binnen het beroepskader konden 4 beroepsbrandweermannen bevorderen tot adjudant. 
 

Afvloeiingen 
In 2017 namen 30 mensen afscheid van onze organisatie.  

• Daarvan vertrokken 9 vrijwillige brandweermannen met eervol ontslag 

• 1 voltijds administratief medewerkster ging met pensioen 

• 1 halftijds administratief medewerkster en 19 vrijwillige brandweerlieden en leden van het medisch 
kader gingen uit dienst.  

 

518 operationele personeelsleden 
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Arbeidsongevallen 2017 
In totaal telden we binnen onze organisatie 18 arbeidsongevallen met tijdelijke ongeschiktheid. Dat 

zorgde voor 223 dagen werkverlet.  

In vergelijking met voorgaande jaren: 

• 2015: 33 werkongevallen, goed voor 553 dagen werkverlet 

• 2016: 23 werkongevallen, goed voor 580 dagen werkverlet.  
 

In 2016 richtten de 3 hulpverleningszones van Limburg een Gemeenschappelijke Dienst voor 

Preventie en Bescherming op het Werk op. Op die manier evolueren we binnen de 3 

hulpverleningszones naar een gemeenschappelijke beleid inzake welzijn op het werk. De zones stelden in 

september 2016 Robin Vandebroek aan als diensthoofd van de Gemeenschappelijke dienst PBW.  

 
Een ministerieel besluit keurde op 11 april 2017 deze gemeenschappelijke dienst PBW officieel goed, wel 
met de voorwaarde om per hulpverleningszone bijkomende preventieadviseurs te voorzien met een 
minimale tijdsbesteding van 0,25 VTE. 
 
Deze uitbreiding van de gemeenschappelijke dienst werd ook gerealiseerd in 2017. Op basis van 
personeelsaantallen en op basis van het voorliggend takenpakket besloten we om voor onze 
hulpverleningszone Zuid-West Limburg een uitbreiding van 1 VTE (voltijds equivalent) te voorzien. In juni 

2017 stelden we Marc Prinsen, vrijwillig brandweerman in de post Herk-de-Stad, aan als zonale 

preventieadviseur niveau 2.  

  
Belangrijkste gerealiseerde actiepunten: 

• Oprichting en organisatie van de gemeenschappelijke dienst PBW, aanstelling van zonale 
preventieadviseur 

• Opmaak meerjarenplan inzake welzijn op het werk (globaal preventieplan 2018-2022) 

• Aanzet tot ontwikkeling SOP hygiëne tijdens interventies: aandacht voor problematiek blootstelling 
aan schadelijke stoffen 

• Opmaak beleidsverklaring welzijn op het werk (verdere opvolging voorzien in 2018) 

• Opstart interzonale werkgroep uitbouw psychosociaal welzijn (FIST, organisatie risicoanalyse 
psychosociaal welzijn, vertrouwenspersonen, …) 

• Systematisch onderzoek van arbeidsongevallen en incidenten 

• Systematische indienststelling arbeidsmiddelen 

• Bedrijfsbezoeken in teken van ergonomie met als doelstelling gerichte opleiding voor personeel 
voorzien in 2018 (BWMN en AMB) 
             

In oktober 2017 heeft de hulpverleningszone een inspectiebezoek vanuit de Federale Overheidsdienst 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg mogen ontvangen. Het inspectiebezoek legde voornamelijk de 
focus op hoe de zone omging met het psychosociaal welzijn bij het dringend- en niet-dringend medisch 
vervoer. Algemene conclusie was dat welzijn op het werk voor de hulpverleningszone een belangrijk 
aandachtspunt is dat zich vertaalt in een globaal preventieplan en een jaaractieplan. Aandachtspunten met 
betrekking tot psychosociaal welzijn, waaraan we nog moeten werken, hebben we opgenomen in de 
meerjarenplanning. september 2016 
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2. Logistiek 

2.1. Gebouwen 

Onze kazernes 
Hulpverleningszone Zuid-West Limburg telde op 31 december 2017 8 brandweerkazernes. 
 

Kazerne Beringen 
 
Adres: 
Nijverheidspark 10 
3580 Beringen 
Tel: 011/42 03 85 

 
 
 
 
 
Kazerne Borgloon  

In 2015 zijn de bouwwerken gestart van 
een nieuwe, 8ste brandweerpost, in 
Borgloon. Het gebouw is in het najaar van 
2017 afgewerkt en in gebruik genomen 
door zowel de brandweer als de politie. 
 
Adres: 
Ervaertstraat, 3840 Borgloon 
Telefoon: 011/24 88 88 

 
 
 
Kazerne Hasselt 
 
Adres: 
Willekensmolenstraat 120 
3500 Hasselt 
Tel: 011/24 88 88 
 
 
De werken voor een volledig nieuwe brandweerkazerne op Campus H, met de nodige voorzieningen voor 
de zone-administratie, de nieuwe 100-centrale en de diensten van de FOD Justitie en Binnenlandse Zaken, 
zijn gestart in 2016 en werden in 2017 verder gezet. De bedoeling is om het gebouw midden 2018 in 
gebruik te nemen. 



HVZ-ZWL  Jaarverslag 2017 

  
11 

Kazerne Herk-De-Stad 
 
Adres: 
industrieweg 1096 
3540 Herk-De-Stad 
Tel: 013/55 37 24  
 
In 2016 heeft de zone de nodige budgetten 
voor de uitbreiding en vernieuwing van de 
kazerne vastgelegd en zijn de werken ook 
toegewezen aan een aannemer. De werken 
zijn begin maart 2017 gestart en eind 2017 
afgewerkt. 

 
Kazerne Heusden-Zolder 
 
Adres: 
Koerselsebaan 59 
3550 Heusden-Zolder 
Tel: 011/45 01 70 
 

 
 

 
Kazerne Sint-Truiden 
 
Adres: 
Zepperenweg 26 
3800 Sint-truiden 
Tel: 011/70 18 40  

 
 
 
 

 
Kazerne Tessenderlo 
 
Adres: 
Heilig Hartlaan 30 
3980 Tessenderlo 
Tel.: 013/66 65 65   
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Kazerne Tongeren 
 
Adres: 
Sint-Maternuswal 10 
3700 Tongeren 
Tel : 012/80 03 40   
 
Opmerking: Verblijf ambulanciers heeft een 
ander adres (belangrijk voor 
nutsvoorzieningen) 
Sint-Maternuswal 10/1, 3700 Tongeren 

 
 
 

Andere gebouwen 
Appartementen 
Onze zone bezit 3 appartementen voor brandweermannen boven de kazerne van Heusden-Zolder. 
1. Koerselsebaan 59/1 , 3550 Heusden-Zolder 
2. Koerselsebaan 59/2 , 3550 Heusden-Zolder 
3. Koerselsebaan 59/3 , 3550 Heusden-Zolder 

 
Woningen 
De zone bezit 4 woningen voor brandweermannen tegen over de kazerne van Heusden-Zolder. 
1. Geenrijt 1/1, 3550 Heusden-Zolder 
2. Geenrijt 1/2, 3550 Heusden-Zolder 
3. Geenrijt 1/3, 3550 Heusden-Zolder 
4. Geenrijt 1/4, 3550 Heusden-Zolder  
 

Materialen voor gebouwen 
 
In 2016 werd voornamelijk onderhoudsproducten aangekocht. (schoonmaakproducten, WC- papier,…). 
Verder werd er ook elektrisch-en sanitair materiaal aangekocht voor een aantal herstellingen.  
 

 Post Uitgaven 2016 aan Materialen - Gebouwen 

Hasselt/Herk-De-Stad € 6.065,41 

Heusden-Zolder/Tessenderlo € 4.565,11 

Sint-Truiden € 6.971,60 

Tongeren € 3.867,38 

Beringen € 3.004,58 

 
 

Werken uitgevoerd door derden 
 

Post Uitgaven 2015 aan derden  - Gebouwen 
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Zonaal € 25.076,54 

Hasselt/Herk-De-Stad € 15.771,15 

Heusden-Zolder/Tessenderlo € 18.281,84 

Sint-Truiden € 10.331,07 

Tongeren € 7.602,62 

Beringen € 4.688,00        

Borgloon €     

 
We lieten voor een aantal posten bodemonderzoeken uitvoeren in het kader van de overdracht van de 
gebouwen. Verder zijn er vooral herstellingen uitgevoerd. 
 
Het budget voor werken aan gebouwen is ten opzichte van 2015 gestegen van € 43.449,40 naar €                                                
56.674,68.   
 
Hieronder een overzicht van een aantal uitgevoerde werken per post:  

 
Post Hasselt: 

• Herstelling compressor 

• Herstelling dieselpomp 

• Herstelling van de noodgroep 

• Herstelling garagepoorten 
 

Post Herk-De-Stad: 
• Vervanging airco 

 

Post Heusden-Zolder: 
• Herstelling en onderhoud airco 

• Onderhoud van de centrale verwarming 

• Onderhoud en keuring lift 

• Herstelling garagepoorten 
 

Post Sint-Truiden: 
• Onderhoud en keuring lift 

• Herstelling lift 

• Herstelling omheining 

• Uitbreiding testbank met bufferflessen 

• Herstelling en onderhoud centrale verwarming 
 

Post Tongeren: 
• Herstelling garagepoorten 

• Herstelling  en nazicht centrale verwarming  
 

 
Post Beringen: 

• Onderhoud airco 

• Herstelling dak 

• Vervangen van houten voordeur 

• Herstelling en nazicht centrale verwarming 

• Plaatsen van rolgordijnen 
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Post Tessenderlo 
• Herstelling garagepoorten 

• Herstelling dak 

• Herstelling regenwaterpomp 

• Onderhoud centrale verwarming 
 

2.2. Materialen & investeringen 

Overzicht van investeringen in wagenpark en materialen, gedaan in 2017. 

Uitbreiding wagenpark in 2017: 
• Soort wagen: Multifunctionele autopomp 

• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) Voertuig dat ingezet wordt voor brandinterventies en technische hulpverlening. 

Voertuig biedt plaats aan 6 personen met volledige uitrusting. Naast het blusmateriaal is het 

voertuig ook uitgerust met een set voor bevrijden van geknelde. Het voertuig is uitgerust met een 

bluspomp, watertank van 2.500 liter water, schuim-meng-installatie en een lichtmast.  

•  Bestemming: (welke brandweerpost?) Tongeren 

• Investering: € 270.248,72 

 

• Soort wagen: Ford Transit 

• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) Wagen voor dienstverplaatsingen en kleine interventies zoals wespenverdelging, 

ledigen kelders,… 

• Bestemming: (welke brandweerpost?) Borgloon 

• Investering: € 33.825,49 

 

• Soort wagen: Tankwagen 8.000 liter 

• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) Voertuig wordt voornamelijk ingezet bij branden voor het vervoeren van bluswater. 

Voertuig is uitgerust met een zwaar bluspomp, een tank van 8.000 liter water en een sproeibalk 

met zeeppatronen. 

• Bestemming: (welke brandweerpost?) Sint-Truiden  

• Investering: € 268.476,01  

 

• Soort wagen: 2 Ziekenwagens 

• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) Voertuig voor dringend geneeskundige hulpverlening.  

• Bestemming: (welke brandweerpost?) Tongeren en Tessenderlo  

• Investering: € 281.237,88 

 

• Soort wagen: Dienstwagen 
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• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) Plug-in Hybride voertuig voor dienstverplaatsingen.  

• Bestemming: (welke brandweerpost?) Hasselt  

• Investering: € 43.991,78 

 

• Soort wagen: 3 Dienstwagens 

• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) CNG voertuigen voor de permanentie Dir CP-OPS van de sectorcommandanten.  

• Bestemming: (welke brandweerpost?) Sint-Truiden, Hasselt en Heusden-Zolder  

• Investering: € 90.235,58 

 

• Soort wagen: Ladderwagen 

• Omschrijving: (waar dient de wagen voor? Welke speciale uitrusting, toepassing of opties heeft 

deze wagen?) Voertuig dat ingezet wordt bij interventies op hoogte. Ladder gaat tot een hoogte 

van 30 m met een knikarm. 

• Bestemming: (welke brandweerpost?) Tongeren  

• Investering: € 635.250,00 

Totaal bedrag investeringen in wagenpark: € 1.623.265,66 
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3. Interventies 
 

Onze 8 posten in Hulpverleningszone Zuid-West Limburg stonden in 2017 in voor 9.367 

brandweerinterventies, gemiddeld 25,5 per dag. 

 2016: 12.326  
 Verschil : 

 TI wateroverlast/storm   -2214 !! 
 Wespenverdelgingen: 4368 tegen > 5800 in 2016 
 # posten  1 verslag 

 
 
Van die 9.367 interventies zijn: 

• 1.203 of 12,84% branden (1.197 of 9,39% in 2016; 954 branden of 8,7% van de interventies in 
2015) 

• 244 interventies in verband met gevaarlijk stoffen en milieu of 2,60% (238 zulke interventies of 
1,87% in 2016, in 2015 bedroeg dat nog 5%) 

• 7.026 technische interventies en reddingen of 75,01% (10.392 of 81,5% in 2016) 

• 6 speciale interventies of 0,06% (in 2016 ging het om 9 van de 12.748 keer (0,07%), in 2015: 6 keer 
op 10.913 of 0,05%) 

• 757 logistieke interventies of 8,08% (761 log. interventies of 5,97% in 2016, 720 of 6,6% in 2015) 

• 131 interventies behelsden de preventieve aanwezigheid van een brandweerploeg tijdens een 
manifestatie of 1,40%  (in 2016 was dat 151 keer of 1,18% van alle interventies, in 2015 ging het om 
108 keer of 1%) 

 

 

1203
244

7026

6
757

131

9.367 interventies in 2017

1 Brand

2 Gevaarlijke stoffen en milieu

3 Technische interventie en redding

4 Speciale interventies

5 Logistiek

7 Preventieve aanwezigheid bij
manifestatie
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3.1. Interventies per soort 

Brand 
In 2017 telden we 1.203 interventies die te maken hadden met brand. Dat is 12,84% van 

alle interventies in 2017. In 2016 ging 9,39% van de interventies of 1.197 keer om een brand. In 2015 ging 
het om 8,7% van de interventies of 954 uitrukken voor brand. We stellen dus een lichte stijging vast. 
 

Types brand  
We delen onze soorten interventies ook nog op in types. Zo maken we een onderscheid in deze types van 
brandinterventie: 
 

Soorten brand 2016 2016 - % 2017 2017 - % 

Algemeen  48 4,01 24 2,00 

Melding Brandcentrale 376 31,41 319 26,52 

Buitenbrand 189 15,79 232 19,29 

Gebouw 221 18,46 277 23,03 

Controles 108 9,02 132 10,97 

Gras/bos/heide 38 3,17 31 2,58 

Industriebrand 18 1,50 16 1,33 

Schouwbrand 112 9,36 73 6,07 

Voertuig 86 7,18 98 8,15 

Vaartuig 1 0,08 1 0,08 

Trein     2 0,17 

Totaal aantal brandinterventies 1.197 100 1.203 100 

 
 
 
 

Algemeen 
Bij het type ‘algemeen’ staan de niet verder gedefinieerde brandinterventies opgesomd, alsook de 
brandinterventies die niet onder een van de andere categorieën vallen.  Zoals een brand in een 
hoogspanningscabine, controle na brand, versterking aan post Genk, … 
Allicht door een betere categorisering van de type branden is hier het aantal tegenover 2016 gehalveerd. 
 

Melding brandcentrale  
319 brandinterventies kwamen tot stand door een oproep die via het brandalarm of brandmeldcentrale 
binnen kwam. In 160 gevallen ging het om loos alarm.  
 

Buitenbrand 
In 2017 telden we 232 buitenbranden, 43 meer dan in 2016. Opvallende buitenbranden: 5 keer ging het om 
een brandende vuilbak, bloembak of container. 1 maal om een brandende verlichtingspaal, 1 maar om een 
schouwbrand, 18 keer ging het ook om loos alarm. 202 keer ging het om een gewone buitenbrand (zonder 
verdere beschrijving). 

 
Gebouw 
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277 keer moesten onze ploegen uitrukken voor een brandinterventie aan of in een gebouw. 228 daarvan 
kregen de algemene vermelding ‘brand gebouw’. Andere vermeldingen van het type Brand Gebouw: 1 
keukenbrand, 2 x een brandende auto of moto, 1 x brand in een besloten plaats van een tankstation, 6 
brandende tuinhuisjes, 2 branden in vuilbak, bloembak of container, 3 buitenbranden, 3 industriebranden, 
17 keer loos alarm, 6 schouwbranden. 
 

Controle 
132 keer ging het om een controle-interventie na brand, bij vermoeden van brand, bij melding van een 
verdachte geur of rook. Hierbij zijn ook 13 interventies waarbij bleek dat het om loos alarm ging. 
 

Gras/bos/heide 
31 brandinterventies hadden te maken met brand in gras, bos of heide. In 3 van de 31 ging het om loos 
alarm. 
 

Industriebrand 
16 keer moesten onze ploegen uitrukken voor een industriebrand. 2 van de 16 branden bleken loos alarm. 
1 interventie was een grote oefening. Wat betreft 2 interventies (een ploeg van Sint-Truiden en een van 
Hasselt) ging het om eenzelfde incident in Bilzen (Brandweerzone Oost-Limburg): een industriebrand in een 
foto-ontwikkelingsbedrijf, waarvoor onze ploegen bijstand verleenden. 
 

Schouwbrand 
73 interventies gingen om een schouwbrand, 6 keer hiervan ging het om loos alarm. 
 

Voertuig 
98 interventies hadden te maken met voertuigbranden. 1 brand hiervan ging om een brand aan een tractor 
of werktuig, 3 maal om een brand aan een vrachtwagen, 8 maal loos alarm, 4 maal reinigen of opruimen 
wegdek na ongeval. 
 

Vaartuig 
Onze zone kende in 2017 1 brand op een vaartuig. In dit specifieke geval ging het om een brand in de 
machinekamer van een passagiersschip op het Albertkanaal in Lummen. Post Heusden-Zolder kwam ter 
plaatse en kon de brand blussen zonder te grote gevolgen voor de rest van het schip. Er waren buiten de 
bemanning geen andere passagiers aan boord. 
 

Trein 
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We telden in 2017 ook twee branden in treinen, eentje in Tongeren en een andere in Diepenbeek. 

 
 

Gevaarlijke stoffen en milieu 
We telden in 2017 244 interventies die te maken hadden met gevaarlijke stoffen of milieu. Dat is 

2,60% van het totaal aantal brandweerinterventies. In 2016 ging het om 1,87% of 238 interventies met 
gevaarlijke stoffen en milieu, in 2015 om 5% van het totaal aantal interventies. 
 

Gevaarlijke Stoffen en Milieu 2016 % 2017 % 

Algemeen 5 2,10 12 4,92 

Gasgeur of gasontsnapping 108 45,38 120 49,18 

Meetploegen ter plaatse 10 4,20 9 3,69 

Risico op explosie  0,00 2 0,82 

Explosie 1 0,42 3 1,23 

CO-metingen 31 13,03 25 10,25 

Geurhinder 21 8,82 26 10,66 

Vervuiling 56 23,53 35 14,34 

Gevaarlijke chemische stoffen 6 2,52 12 4,92 

Totaal aantal interventies Gevaarlijke Stoffen en 
Milieu 

238 100 244 100 

 
Twee iets meer in het oog springende cijfers: in 2017 telden we 3,5% meer interventies in verband met 
gasgeur of gasontsnappingen. De interventies voor milieuvervuiling daalden dan weer met 9,19 procent. 
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Technische interventies en redding 
 
2017 was wat betreft storm een rustiger jaar dan 2016, getuige daarvan het lager aantal interventies voor 
stormschade – 290 in 2017 tegenover 971 in 2016. Er was ook heel wat minder wateroverlast: 378 in 2017 

tegenover 1.408 in 2016. Ook het aantal te verdelgen wespen was een stuk minder groot: 4.413 

wespenverdelgingen in 2017 of 62,81% van het totaal aantal technische interventies (tegenover 5.676 

wespenverdelgingen of 54,62% van het totaal aantal interventies in 2016). Over het volledig aantal 
interventies bekeken nemen de wespenverdelgingen 47,11% van het aantal interventies in beslag. In 2016 
was dat 44,50%.  
 

In totaal telden we in 2017 7.026 technische interventies en reddingen. Dat is goed 

voor 75% van het totaal aantal interventies. In 2016 waren er dat nog 10.392 of 81,5%. 

 

Technische interventies en redding 2016 % 2017 % 

Algemeen 607 5,84 304 4,33 

Persoon bekneld 412 3,96 447 6,36 

Reinigen wegdek 548 5,27 469 6,68 

Stormschade 971 9,34 290 4,13 

Personen bekneld in een voertuig 88 0,85 81 1,15 

Persoon in bijzonder gevaar 45 0,43 43 0,61 

Persoon te water 20 0,19 23 0,33 

Instortingsgevaar 44 0,42 59 0,84 

Dier in nood 134 1,29 144 2,05 

Gevaarlijk dier (wespen) 5.676 54,62 4.413 62,81 

Vrijmaken openbare weg 439 4,22 375 5,34 

Wateroverlast/pompen 1.408 13,55 378 5,38 

Totaal aantal technische interventies en 
reddingen 

10.392 100 7.026 100 
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Visueel geeft dit volgende verdeling: 
 

 

 
Speciale interventies 
 
In 2017 telden we 6 speciale interventies, waaronder 2 bommeldingen of terroristische dreigingen 
(waarvan 1 loos alarm), 2 luchtvaartongevallen, 1 bijzonder risico (chemische industrie, loos alarm).  
 

 
Logistiek 
 
Bij logistieke interventies gaat het meestal om het inzetten van mankracht en/of materialen: bijvoorbeeld, 
het ziekenwagenteam heeft de ladderwagen nodig om een patiënt vanuit een bepaalde locatie in de 
ziekenwagen te krijgen. Of er zijn meer handen nodig om de brancard met patiënt te verplaatsen. 
 
Het kan ook zijn dat de politie bij een geval extra verlichting nodig heeft of extra signalisatie om het verkeer 
te waarschuwen. Hier kan de brandweer ook voor opgeroepen worden. 
Ook onze eigen brandweerploegen of naburige hulpverleningszones kunnen tijdens een interventie 
versterking nodig hebben, van tankwagen, autopomp, duikteam, hoogtewerker, grootwatertransport. 
  

4%
6%

7%

4%
1%

1%
0%

1%
2%

63%

5%
6%

Soorten technische interventies en redding Algemeen

Persoon bekneld

Reiningen wegdek

Stormschade

Personen bekneld in een voertuig

Persoon in bijzonder gevaar

Persoon te water

Instortingsgevaar

Dier in nood

Gevaarlijk dier (wespen)

Vrijmaken openbare weg

Wateroverlast/pompen



HVZ-ZWL  Jaarverslag 2017 

  
23 

Logistieke interventies 2016 % 2017 % 

Algemeen 112 14,74 100 13,21 

Bijstand ziekenwagen mankracht 103 13,55 125 16,51 

Bijstand ziekenwagen ladder 310 40,79 313 41,35 

Signalisatie 129 16,97 133 17,57 

Bijstand verlichting 10 1,32 9 1,19 

Inbraakalarm stoppen 42 5,53 40 5,28 

Versterking 24 3,16 10 1,32 

Tent 30 3,95 27 3,57 

Totaal aantal logistieke interventies 760 100,00 757 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
 

Organisatoren van evenementen kunnen vanuit veiligheidsoogpunt een brandwacht aanvragen. Het gaat 

dan om grotere evenementen. Zo waren er ploegen aanwezig tijdens de Virga Jessefeesten in Hasselt, 

tijdens voetbalwedstrijden van STVV in Sint-Truiden, tijdens het vuurwerk in Tongeren. We zijn ook 

aanwezig tijdens vergaderingen voor het veiligheidsoverleg of de veiligheidscel van grote evenementen 

zoals Pukkelpop.   

Het gaat hier voor 2017 om 131 interventies. In 2016 waren dat 151 van zulke interventies (1% van 

het totaal interventies), in 2015 om 108 keer. 
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3.2. Interventies per post 

Om een zicht te krijgen op de verdeling van de interventies per post, dit overzicht: 
 

  2017 % 2016 % 2015 % 

Post Beringen 885 9,45 1.106 8,68 1.160 10,63 

Post Borgloon 35 0,37 0 0,00 0 0,00 

Post Hasselt 2648 28,27 4.434 34,78 3.793 34,76 

Post Herk-de-Stad 475 5,07 615 4,82 582 5,33 

Post Heusden-Zolder 1033 11,03 1.296 10,17 1.408 12,90 

Post Sint-Truiden 2454 26,20 3.277 25,71 2.174 19,92 

Post Tessenderlo 714 7,62 726 5,70 673 6,17 

Post Tongeren 1123 11,99 1.294 10,15 1.122 10,28 

totaal aantal interventies in 2017 9.367 100,00 12.748 100,00 10.912 100,00 

 
Aanzienlijk minder brandweerinterventies in 2017 dan in de 2 jaren daarvoor.  
 
Daar zijn enkele verklaringen voor:  

• Wat betreft het verdelgen van de wespennesten zijn de interventiegebieden per post opnieuw 
verdeeld, waardoor voor post Hasselt het interventiegebied kleiner werd, voor post Sint-Truiden 
kwam er een stukje grondgebied bij. Er waren ook minder wespennesten in 2017 dan in 2016 

• Ook door de komst van post Borgloon in het najaar van 2017 trad er een lichte wijziging op in het 
interventiegebied voor de posten Tongeren en Sint-Truiden 

• Er was ook minder wateroverlast en stormschade in 2017. 
 
In onderstaand staartdiagram kunnen we de interventies per post mooi vergelijken over de drie zone-jaren 
heen: 
 

 
 
Voor het voorbije jaar 2017 leveren die cijfers volgend beeld op: 
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Het zwaartepunt van de interventies wordt verdeeld over de posten Hasselt en Sint-Truiden. Qua inwoners 
is het interventiegebied van post Hasselt wel meer dan 2 keer groter dan dat van Sint-Truiden.  
 
Post Hasselt is verantwoordelijk voor het interventiegebied van Hasselt, Alken, Diepenbeek, Kortessem en 
Zonhoven, met in totaal 137.946 inwoners.  
 
Post Sint-Truiden is verantwoordelijk voor het interventiegebied van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en 
Gingelom, met in totaal 55.785 inwoners. 
 

Verdeling interventies per post 
Post Beringen 
 

Post Beringen telde in 2017 885 interventies, goed voor 9,45% van het totaal aantal interventies in onze 

zone. 

 
Brand 
Post Beringen noteerde 94 interventies voor brand. 

 

Gevaarlijke stoffen en milieu 
19 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming gasgeur, 
geurhinder en vervuiling van het milieu. 

 

Technische interventies en redding 
697 technische interventies en reddingen werden door post Beringen uitgevoerd. 

 

Speciale interventies 
1 speciale interventie, met name een luchtvaartongeval. Aard: vliegtuig in nood door terrorisme of 
bommelding. = OEFENING  

 

Logistiek 
Post Beringen noteerde 65 logistieke interventies. 
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Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
9 keer waren er ploegen van post Beringen preventief aanwezig tijdens een manifestatie, zowel in Beringen 
als in Beverlo, Paal, Tessenderlo, Koersel en 1 maal in Heusden-Zolder. 
 

Post Borgloon 
Post Borgloon is pas actief sinds oktober 2017. Het totaal aantal interventies ligt dan ook een pak lager. Dit 
overzicht beslaat dus maar drie maanden.  

Op die drie maanden rukten de brandweervrijwilligers van post Borgloon 35 keer uit (0,37% op het totaal 

aantal interventies in onze zone). Vanzelfsprekend zal dit getal in 2018 veel hoger liggen. 
 
Het ging in 2017 om volgende interventies: 

• Brand: 9 

• Gevaarlijke stoffen en milieu: 1 (milieuvervuiling) 

• Technische interventies en redding: 23, waarvan 14 wespenverdelgingen 

• Logistiek: 2 interventies, waarvan 1 x tent en 1 x bijstand ziekenwagen mankracht 

 
Post Hasselt 
Post Hasselt telde in 2017 2.648 interventies, goed voor 28,27% van het totaal aantal interventies in onze 

zone. 

Brand 
Post Hasselt noteerde 453 interventies die met brand te maken hadden. 
 

Gevaarlijke stoffen en milieu 
71 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming 
gasgeur, geurhinder en vervuiling van het milieu. 
 

Technische interventies en redding 
1.726 technische interventies en reddingen werden door post Hasselt uitgevoerd. 
 

Speciale interventies 
2 speciale interventie, waaronder een interventie met ontploffingsgevaar  
 

Logistiek 
Post Hasselt noteerde 342 logistieke interventies. 
 

Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
54 keer waren er ploegen van post Hasselt preventief aanwezig tijdens een manifestatie, zowel in 
Hasselt zelf, als in buurgemeenten Zonhoven, Herk-de-Stad, Diepenbeek, Kortessem en Alken. 

 
Post Herk-de-Stad 
Post Herk-de-Stad telde in 2017 475 interventies, goed voor 5,07% van het totaal aantal interventies in 

onze zone. 

Brand 
Post Herk-de-Stad noteerde 52 interventies voor brand. 
 

Gevaarlijke stoffen en milieu 



HVZ-ZWL  Jaarverslag 2017 

  
27 

6 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming 
gasgeur, geurhinder en vervuiling van het milieu. 
 

Technische interventies en redding 
386 technische interventies en reddingen werden door post Herk-de-Stad uitgevoerd. 
 

Speciale interventies 
Post Herk-de-Stad rukte in 2017 niet uit voor een speciale interventie.  

 
Logistiek 

Post Beringen noteerde 26 logistieke interventies. 
 

Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
5 keer waren er ploegen van post Herk-de-Stad preventief aanwezig tijdens een Herk-de-Stad zelf  
als in Halen. 
 
 

Post Heusden-Zolder 
Post Heusden-Zolder telde in 2017 1.033 interventies, goed voor 11,03% van het totaal aantal 

interventies in onze zone. 

Brand 
Post Heusden-Zolder noteerde 120 interventies voor brand. 
 

Gevaarlijke stoffen en milieu 
24 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming gasgeur, 
geurhinder en vervuiling van het milieu, maar ook risico op explosie of een ongeval met chemische stoffen. 

 

Technische interventies en redding 
814 technische interventies en reddingen werden door post Heusden-Zolder uitgevoerd. 

 

Speciale interventies 
1 speciale interventie, met name een luchtvaartongeval (Pastoor Paquaylaan). Aard: vliegtuig in nood door 
terrorisme of bommelding. = OEFENING  

 

Logistiek 
Post Heusden-Zolder noteerde 72 logistieke interventies. 

 

Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
2 keer waren er ploegen van post Heusden-Zolder preventief aanwezig tijdens een manifestatie, zowel in 
Heusden-Zolder als in Lummen. 

 
Post Sint-Truiden 
Post Sint-Truiden telde in 2017 2.454 interventies, goed voor 26,20% van het totaal aantal interventies in 

onze zone. 

Brand 
Post Sint-Truiden noteerde 233 interventies voor brand. 

 

Gevaarlijke stoffen en milieu 
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65 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming gasgeur, 
geurhinder en vervuiling van het milieu. 

 

Technische interventies en redding 
2.017 technische interventies en reddingen werden door post Sint-Truiden uitgevoerd. 1.510 interventies 
hiervan gingen over het verdelgen van een wespennest. Dat gaat over 61,53% van het totaal aantal 
interventies die post Sint-Truiden in 2017 uitvoerde. 

 

Speciale interventies 
Geen speciale interventies voor Post Sint-Truiden in 2017.  

 

Logistiek 
Post Sint-Truiden noteerde 86 logistieke interventies in 2017. 

 

Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
53 keer waren er ploegen van post Sint-Truiden preventief aanwezig tijdens een manifestatie, zowel in Sint-
Truiden zelf als ook in andere gemeenten, zoals in Landen, Heers, Nieuwerkerken en in Gingelom. Bij 
ongeveer de helft hiervan ging om het ter beschikking stellen van een brandweerploeg aan voetbalstadion 
Stayen, tijdens de voetbalmatchen van voetbalclub STVV. 

 
Post Tessenderlo 
Post Tessenderlo telde in 2017 714 interventies, goed voor 7,62% van het totaal aantal interventies in 

onze zone. 

Brand 
Post Tessenderlo noteerde 97 interventies voor brand. 

 

Gevaarlijke stoffen en milieu 
22 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming gasgeur, 
geurhinder en vervuiling van het milieu. 

 

Technische interventies en redding 
542 technische interventies en reddingen werden door post Tessenderlo uitgevoerd. 

 

Speciale interventies 
1 speciale interventies, met name eentje met een bijzonder risico (chemische industrie), hoewel het hier 
om een loos alarm ging.  

 
Logistiek 
Post Tessenderlo noteerde 51 logistieke interventies. 

 

Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
1 keer was er een ploeg van post Tessenderlo preventief aanwezig tijdens een manifestatie. 

 
Post Tongeren 
Post Tongeren telde in 2017 1.123 interventies, goed voor 12% van het totaal aantal interventies in onze 

zone. 

Brand 
Post Tongeren noteerde 145 interventies voor brand. 
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Gevaarlijke stoffen en milieu 
36 interventies werden toegeschreven aan incidenten met gevaarlijke stoffen, zoals waarneming gasgeur, 
geurhinder en vervuiling van het milieu. 

 

Technische interventies en redding 
821 technische interventies en reddingen werden door post Tongeren uitgevoerd, waarvan 577 
interventies die te maken hadden met wespenverdelging. Goed voor 51% van de interventies door post 
Tongeren. 

 

Speciale interventies 
1 speciale interventie, met name ontploffingsgevaar 

 

Logistiek 
Post Tongeren noteerde 113 logistieke interventies. 

 

Preventieve aanwezigheid bij manifestaties 
7 keer waren er ploegen van post Tongeren preventief aanwezig tijdens een manifestatie, zowel in 
Tongeren als 1 keer in Borgloon. 
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3.3. Interventies per gemeente 

Hieronder geven we graag een overzicht van alle interventies, gegroepeerd per gemeente. Per gemeente 
kun je ook zien om welke categorie van interventie het gaat en welke post met een brandweerploeg ter 
plaatse kwam. 
 
Omdat we in het kader van de snelste adequate hulp ook over de grenzen van onze hulpverleningszone 
opereren, zullen verderop in dit overzicht ook gemeenten voorkomen die niet tot ons interventiegebied 
behoren. 
 
Wat opvalt: qua technische interventies en reddingen zijn er heel wat minder interventies, dat komt – zoals 
eerder al aangehaald – door een daling in het aantal wespenverdelgingen en interventies die te maken 
hebben met stormschade en wateroverlast. 
 

Alken 
Alken telde in 2016 459 interventies. In 2017 gaat het om 265 interventies (2,82% van het totaal aantal 

interventies in onze zone) door de brandweer van post Hasselt en post Sint-Truiden.  
 
Die zijn als volgt verdeeld: 

• 30 branden (2016: 33) 

• 1 interventie in verband met gevaarlijke stoffen & milieu (2016: 1) 

• 215 technische interventies en reddingen (2016: 415) 

• 15 logistieke interventies (2016: 15 ) 

• 5 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 3) 
 

Beringen 
Beringen telde in 2016 1.062 interventies. In 2017 gaat het om 833 interventies (8,89% van het totaal 

aantal interventies in onze zone) door de brandweer van post Beringen (796), post Hasselt (1), post 
Heusden-Zolder (26) en post Tessenderlo (10). Toch een significantie daling ten opzichte van 2016.  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 91 branden (2016: 118) 

• 15 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu (14 door post Beringen, 1 door post 
Heusden-Zolder) (2016: 13) 

• 677 technische interventies en reddingen, waarvan 377 gingen om wespenverdelging en 163 
interventies om stormschade, wateroverlast en opruimen bomen/takken (2016: 870) 

• 1 speciale interventies (2016: 0) 

• 43 logistieke interventies (signalisatie, bijstand ziekenwagen met ladder of mankracht) (2016: 56) 

• 6 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 5) 
 

Borgloon 
De stad Borgloon telde in 2016 496 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 395 

interventies (4,21% van het totaal aantal interventies in onze zone) door de brandweer van post Borgloon 

(25), post Hasselt (6), post Sint-Truiden (298) en post Tongeren (66).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 34 branden (2016: 21) 
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• 3 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 4) 

• 344 technische interventies en reddingen, waarvan 308 wespenverdelgingen waren (2016: 458) 

• 12 logistieke interventies (vooral bijstand ziekenwagen met ladder of mankracht) (2016: 10) 

• 3 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 3) 
 

Diepenbeek 
De gemeente Diepenbeek telde in 2016 523 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 332 

interventies (3,5% van het totaal aantal interventies in onze zone) door de brandweer van post Hasselt 

(329), post Herk-de-Stad (1), post Sint-Truiden (1) en post Tongeren (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 43 branden (2016: 63) 

• 4 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016:5 ) 

• 245 technische interventies en reddingen, waarvan 131 wespenverdelgingen (2016: 409) 

• 37 logistieke interventies (2016: 42) 

• 3 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 4) 

 
Gingelom 
De gemeente Gingelom telde in 2016 317 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 311 

interventies (3,3% van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van post 

Sint-Truiden (308), post Tongeren (2) en post Hasselt (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 13 branden (2016: 12) 

• 14 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 2) 

• 279 technische interventies en reddingen, waarvan 236 wespenverdelgingen (2016: 298) 

• 3 logistieke interventies (2016: 4) 

• 2 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 1) 
 

Halen 
De gemeente Halen telde in 2016 295 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 180 

interventies (1,9 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Herk-de-Stad (175), post Hasselt (4) en post Beringen (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 11 branden (2016: 13) 

• 1 interventie in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 4) 

• 153 technische interventies en reddingen, waarvan 110 (2016: 236) wespenverdelgingen (2016: 
265) 

• 7 logistieke interventies (2016: 10) 

• 3 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 2) 

 
Hasselt 
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De stad Hasselt telde in 2016 2.144 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 1.719 

interventies (18,35 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Hasselt (1.697), post Herk-de-Stad (11), post Sint-Truiden (5), post Heusden-Zolder (2), post Beringen 
(2) en post Tongeren (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 296 branden (2016: 271) 

• 56 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 67) 

• 1.077 technische interventies en reddingen, waarvan 467 wespenverdelgingen (in 2016: 236). In 
2016 waren er 1.506) technische interventies 

• 2 speciale interventies (2016: 3) 

• 253 logistieke interventies (2016: 251) 

• 34 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 46) 
 

Heers 
De gemeente Heers telde in 2016 206 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 205 

interventies (2,18 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Tongeren (164, vooral wespen), post Sint-Truiden (40), post Hasselt (1).  
 
De soort interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 11 branden (2016: 10) 

• 1 interventie in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 0) 

• 186 technische interventies en reddingen, waarvan 169 wespenverdelgingen (2016: 192 in totaal) 

• 5 logistieke interventies (2016: 1) 

• 2 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 3) 
 

Herk-de-Stad 
De stad Herk-de-Stad telde in 2016 344 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 283 

interventies (3 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van post 

Herk-de-Stad (256), post Hasselt (21) en post Sint-Truiden (6).  
 
De soorten interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 28 branden (2016: 30) 

• 1 interventie met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 1) 

• 230 technische interventies en reddingen, waarvan 169 wespenverdelgingen (2016: 291) 

• 18 logistieke interventies (2016: 14) 

• 6 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 7) 
 

Herstappe 
De gemeente Herstappe telde in 2016 2 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het slechts om 1 

interventie, uitgevoerd door de brandweer van post Sint-Truiden. Het ging om een technische interventie 

van het type ‘vrijmaken openbare weg’: bomen/takken verzagen en weg opruimen.  

 
Heusden-Zolder 
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De gemeente Heusden-Zolder telde in 2016 884 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 727 

interventies (7,75 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Heusden-Zolder (695), post Beringen (25) en post Hasselt (7).  
 
De soorten interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 88 branden (2016: 99) 

• 21 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 15) 

• 567 technische interventies en reddingen, waarvan 304 wespenverdelgingen (2016: 724) 

• 1 speciale interventie (loos alarm) 

• 48 logistieke interventies (2016: 42) 

• 2 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 4) 

 
Kortessem 
De gemeente Kortessem telde in 2016 351 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 183 

interventies (1,95 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Tongeren (130), post Hasselt (52) en post Borgloon (1). 183 interventies tegenover 351 in 2016, dat is 
een stevige daling van 47%. 
 
De soorten interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 10 branden (2016: 18) 

• 2 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 5) 

• 168 technische interventies en reddingen, waarvan 137 wespenverdelgingen (2016: 314) 

• 2 logistieke interventies (bijstand ziekenwagen) (2016: 13) 

• 1 preventieve aanwezigheid bij een manifestatie (2016: 1) 

 
Lummen 
De gemeente Lummen telde in 2016 580 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 380 

interventies (4 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van post 

Tessenderlo (189), post Heusden-Zolder (137), post Beringen (37), post Hasselt (15), post Herk-de-Stad (14).  
 
De interventies zijn als volgt onderverdeeld: 

• 43 branden (2016: 51) 

• 3 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 7) 

• 293 technische interventies en reddingen, waarvan 175 wespenverdelgingen (2016: 467) 

• 40 logistieke interventies (2016: 53) 

• 2 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 2) 
 

Nieuwerkerken 
De gemeente Nieuwerkerken telde in 2016 330 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 267 

interventies (2,85 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Sint-Truiden (260), post Herk-de-Stad (6), post Hasselt (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 21 branden (2016: 20) 

• 3 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 2) 
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• 237 technische interventies en reddingen, waarvan 218 wespenverdelgingen (2016: 303) 

• 4 logistieke interventies (2016: 3) 

• 2 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 2) 
 

Sint-Truiden 
De stad Sint-Truiden telde in 2016 2.288 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 1.370 

interventies (14,6 % van het totaal aantal interventies in onze zone) grotendeels uitgevoerd door de 

brandweer van post Sint-Truiden (1.359) maar ook door de posten van Hasselt (4), Herk-de-Stad (3), en van 
Tongeren, Beringen en Borgloon (telkens goed voor 1 interventie op het grondgebied van Sint-Truiden).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 156 branden (2016:155) 

• 41 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 43) 

• 1.065 technische interventies en reddingen, waarvan meer dan de helft - 648 - wespenverdelgingen 
(2016: 1.979) 

• 62 logistieke interventies (2016: 68) 

• 46 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 42) 
 

Tessenderlo 
De gemeente Tessenderlo telde in 2016 533 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 470 

interventies (5% van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van post 

Tessenderlo (456), post Beringen (9), post Hasselt (4) en post Herk-de-Stad (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 68 branden (2016: 46) 

• 22 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 10) 

• 339 technische interventies en reddingen, waarvan iets meer dan 50% - 179 - wespenverdelgingen 
(2016: 439) 

• 1 speciale interventie inzake bijzondere risico’s (eigenlijk een loos alarm) 

• 38 logistieke interventies (2016: 34) 

• 2 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 3) 
 

Tongeren 
De stad Tongeren en haar deelgemeenten telden in 2016 873 interventies op het grondgebied. In 2017 gaat 

het om 666 interventies (7,11 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de 

brandweer van post Tongeren (658), post Sint-Truiden (4), post Hasselt (3), post Borgloon (1).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 89 branden (2016: 126) 

• 33 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 35) 

• 454 technische interventies en reddingen, waarvan 236 wespenverdelgingen (2016: 619) 

• 1 speciale interventie (bommelding) 

• 82 logistieke interventies (2016: 77) 

• 7 preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 14) 
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Wellen 
De gemeente Wellen telde in 2016 407 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 175 

interventies (1,8 % van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door de brandweer van 

post Sint-Truiden (127), post Hasselt (35), post Borgloon (7) en post Tongeren (6).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 23 branden (2016: 15) 

• 5 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 5) 

• 145 interventies en reddingen, waarvan 137 wespenverdelgingen (2016: 379) 

• 2 logistieke interventies (2016: 7) 

• Geen preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 1) 

 
Zonhoven 
Zonhoven telde in 2016 502 interventies op haar grondgebied. In 2017 gaat het om 364 interventies (3,8 

% van het totaal aantal interventies in onze zone) uitgevoerd door post Hasselt (189), post Heusden-Zolder 
(171) en door post Beringen (4).  
 
De interventies zijn als volgt verdeeld: 

• 42 branden (2016: 37) 

• 5 interventies in verband met gevaarlijke stoffen & milieu  (2016: 11) 

• 284 technische interventies en reddingen, waarvan 202 wespenverdelgingen (2016: 418) 

• 30 logistieke interventies (2016: 28) 

• 4  preventieve aanwezigheden bij een manifestatie (2016: 8) 
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Opvallend: Wat het aantal interventies betreft, scoren Hasselt en Sint-Truiden ongeveer hetzelfde. Sint-
Truiden telde in 2016 18% van het totaal aantal interventies in onze zone. Hasselt 17%. Qua oppervlakte 
zijn Hasselt en Sint-Truiden ongeveer even groot (102,24 km² versus 106,9 km²), maar Hasselt telt wel bijna 
de helft meer inwoners (77.054 versus 40.118). 
 
Een verklaring kunnen we vinden in het soort interventies: Sint-Truiden kende in 2016 341 interventies 
voor stormschade. Hasselt telde er in 2016 ‘maar’ 60. Als we het type ‘vrijmaken openbare weg’ 
vergelijken, dan scoort Sint-Truiden hier 118 interventies op, in Hasselt bleef het bij 38 keer. De 
stormschade zit hier ook wel voor iets tussen. 
Over het algemeen telde Sint-Truiden heel wat meer technische interventies dan Hasselt, om precies te 
zijn: 1.979 technische interventies ten opzichte van 1.506 in Hasselt.  
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3.4. Interventies buiten de zone 

In 2017 deden de posten in onze zone 217 interventies buiten de zone. In 2016 waren er dat 150. Onze 
posten waren vooral actief in de provincies Antwerpen (25 interventies), Limburg (91 interventies), Luik (63 
interventies) en Vlaams-Brabant (38 interventies). 
 

Gemeente Provincie HVZ 2017 2016 
Door onze 
post  

Arendonk Antwerpen Taxandria 1  HA  
Laakdal Antwerpen Kempen 20 18 TE  
Meerhout Antwerpen Kempen 4 5 TE  
Bilzen 
(Elkabrand) Limburg Oost-Limburg 3 3 BE HA ST  

Dilsen-Stokkem Limburg Oost-Limburg 0 1 (BE, TE)  

Genk Limburg Oost-Limburg 11 7 
8x HA, 2x ST, 
1x HZ  

Ham  Limburg Noord-Limburg 37 25 
7x BE, 1x HA, 
5x HZ, 24xTE  

Hoeselt Limburg Oost-Limburg 0 2 (TO, HA)  
Houthalen-
Helchteren Limburg Noord-Limburg 6 10 HZ  
Lanaken Limburg Oost-Limburg  1 (HA)  
Leopoldsburg Limburg Noord-Limburg 1  TE  
Lommel Limburg Noord-Limburg 3 2 ST, HA, BE  
Maaseik Limburg Oost-Limburg  1 (HA)  
Maasmechelen Limburg Oost-Limburg  1 (HA)  
Neerpelt Limburg Noord-Limburg  1 (ST)  
Riemst  Limburg Oost-Limburg 30  TO (28) HA (2)  
Awans Luik Luik 2IILE-SRI 8 2 TO  

Bassenge Luik Luik 2IILE-SRI 13 13 TO  

Crisnée Luik Luik 2IILE-SRI 3 1 TO  
Hannut Luik Hesbaye 1  ST  
Herstal Luik Luik 2IILE-SRI 0 1 (TO)  
Juprelle 
(Wihogne) Luik Luik 2IILE-SRI 19 11 TO  
Oreye Luik Hesbaye 19 6 TO  
Diest Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant 12 13 TE HDS  
Geetbets Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant 5 6 HDS ST  
Kortenaken Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant 1  HDS  
Landen Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant 3 1 TE ST  
Scherpenheuvel-
Zichem Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant  1 (TE)  
Zoutleeuw 
(Halle-
Booienhoven) Vlaams-Brabant Oost Vlaams-Brabant 17 18 ST  
      217 150    
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4. Dringende geneeskundige hulp 
 
 

In 2017 vertrokken onze 7 ziekenwagens voor 11.448 ritten.  

Per post geeft dat volgend overzicht: 
 

Aantal Ritten 2017 2016 

Post Hasselt (2 zw) 3.617 3.602 

Post Herk-de-Stad (1) 1.454 1.424 

Post Heusden-Zolder (2) 2.806 2.793 

Post Tessenderlo (1) 1.699 1.620 

Post Tongeren (1) 1.872 1.805 

TOTAAL 11.448 11.244 

 
 
 In 2015 waren er in totaal 10.580  ritten. 
 
 
In 2017 telden we 1.221 ritten waarbij er geen patiënt werd genoteerd of waarbij de patiënt weigerde mee 
te gaan, waarbij geen vervoer noodzakelijk was. Ook de nutteloze en de geannuleerde ritten zitten in dit 
cijfer. 
 
De verdeling van de ritten tussen de posten ziet er in een taartdiagram als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Post Hasselt en post Heusden-Zolder hebben beide 2 ziekenwagen. De posten in Herk-de-Stad, Tessenderlo 

en Tongeren hebben elk 1 ziekenwagen. 
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5. Preventie 
Onze preventiedienst gaf in 2017 in totaal 3.203 adviezen. In 2016 waren er dat 2.033, in 2015 nog 

maar 1.519. Het gaat om 619 nieuwe preventiedossiers en 1997 preventieadviezen in bestaande dossiers. 
 
Een overzicht per soort advies: 

• Allerlei: 557  (149 in 2016, 67 in 2015) 

• Bouwvergunning: 820 (684 in 2016, 624 in 2015) 

• Exploitatievergunning: 411 (298 in 2016, 246 in 2015) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 202 (213 in 2016, 153 in 2015) 

• Interventieplan: 8 (4 in 2016, 1 in 2015) 

• Milieuvergunning: 71 (58 in 2016, 51 in 2015) 

• Noodplanning: 2 in 2017, geen in 2016 

• Sleutelkluis: 53 (58 in 2016, 2 in 2015) 

• Verslag: 1.079 (604 in 2016, 372 in 2015) 

 
 

Preventie adviezen 2015 2016 2017 

Allerlei 67 149 557 

Bouwvergunning 624 684 820 

Exploitatievergunning 246 298 411 

Herinrichting - bestemmingswijziging 153 213 202 

Interventieplan 1 4 8 

Milieuvergunning 51 58 71 

Noodplanning   2 

Sleutelkluis 2 58 53 

Verslag 372 604 1.079 

Totaal 1.516 2.068 3.203 
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5.1. Preventie opgedeeld per gemeente 

Er kwamen uit alle gemeenten binnen onze zone vragen voor advies van de brandweer. 

Alken:  
• Allerlei: 4 (2016: 0, 2015:3) 

• Bouwvergunning: 26 (2016: 33, 2015:30) 

• Exploitatievergunning: 11 (2016: 7, 2015: 6) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 5 (2016:7, 
2015: 5) 

• Interventieplan: 2 (geen in 2016) 

• Noodplanning: 1 (geen in 2016) 

• Sleutelkluis: 6 (2016: 1, 2015: 0) 

• Verslag: 26 (2016: 28, 2015: 6) 
TOTAAL: 81 (2016: 76, 2015: 50) 
 

Beringen:  
• Allerlei: 18 (2016: 4, 2015: 13) 

• Bouwvergunning: 75 (2016: 82, 2015: 74) 

• Exploitatievergunning: 39 (2016: 52, 2015: 59) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 12 (2016: 14, 
in 2015: 25) 

• Interventieplan: 2 (2016: geen) 

• Milieuvergunning: 16 (2016: 12, 2015: 9) 

• Sleutelkluis: 5 (2016: 4, 2015: 0) 

• Verslag: 75 (2016: 86, 2015: 64) 
TOTAAL: 242 (2016: 254, 2015: 256) 

 

Borgloon:  
• Allerlei: 15 (2016: 11; in 2015: 5) 

• Bouwvergunning: 38 (2016: 39; in 2015: 27) 

• Exploitatievergunning: 12 (2016: 10; in 2015: 6) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 8 (2016: 2; in 
2015: 4) 

• Sleutelkluis: 1 (0 in 2015) 

• Verslag: 23 (2016: 11; in 2015: 9) 
TOTAAL: 97 (in 2016: 73; in 2015: 51) 

 

Diepenbeek: 
• Allerlei: 7 (2016: 4 - 0 in 2015) 

• Bouwvergunning: 32 (2016: 36 - in 2015: 25) 

• Exploitatievergunning: 14 (2016: 8 - in 2015: 14) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 5 (2016: 13 - in 
2015: 8) 

• Milieuvergunning: 0 (2016: 1 - geen in 2015) 

• Sleutelkluis: 1 (2016: 3 - geen in 2015) 

• Verslag: 62 (2016: 32 - in 2015: 21) 
TOTAAL: 121 (in 2016: 97 - 2015: 68) 
 

Gingelom: 
• Allerlei: 4 (2016: 1 - in 2015: 1) 

• Bouwvergunning: 11 (2016: 4 - in 2015: 3) 

• Exploitatievergunning: 1 (2016: 0 - in 2015: 1) 

• Herinrichting – bestemmingswijziging: 1 (2016: 
3 - in 2015: 0) 

• Verslag: 2 (2016: 2 - in 2015: 0) 
TOTAAL: 19 (2016: 10 - in 2015: 5) 
 

Halen: 
• Allerlei: 1 (2016: 2 - in 2015: 2) 

• Bouwvergunning: 21 (2016: 13 - in 2015: 21) 

• Exploitatievergunning: 1 (2016: 3 - 2015: 5) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 2 (2016: 2 -
3 in 2015) 

• Interventieplan: 2 (2016: 2 - 0 in 2015) 

• Sleutelkluis: 1 (2016: 1 - 0 in 2015) 

• Verslag: 5 (2016: 10 - 2015: 19) 
- TOTAAL: 30 (2016: 33 - 2015: 52) 
-  

Hasselt: 
• Allerlei: 31  (2016: 23 - 2015: 8) 

• Bouwvergunning: 159  (2016: 142 - 2015: 163) 

• Exploitatievergunning: 56 (2016: 78 - 2015: 38) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 66 (2016: 
84 - 2015: 43) 

• Interventieplan: 1 (2016: 1 - 2015: 1) 

• Milieuvergunning: 23 (2016: 19 - 2015: 15) 

• Sleutelkluis: 21 (2016: 30 - 2015: 2) 

• Verslag: 183 (2016: 244 - 2015: 96) 
- TOTAAL: 540 (2016: 621 - 2015: 366) 

 

Heers: 
• Allerlei: 4 (2016: 5 - 2015: 1) 

• Bouwvergunning: 5 (2016: 10 - 2015: 13) 

• Exploitatievergunning: 6 (2016: 1 - 2015: 1) 

• Herinrichting - bestemmingswijziging: 2 (2016: 4 
- 0 in 2015) 

• Verslag: 7 (2016: 2 - 2015: 6) 
- TOTAAL: 24 (2016: 22 - 2015: 26) 

 
Herk-de-Stad: 
• Bouwvergunning: 15 (2016: 22 - 2015: 18) 

• Exploitatievergunning: 9 (2016: 4 - 2015: 8) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 3 (2016: 2 -
2 in 2015) 

• Sleutelkluis: 0 (2016: 1 - 0 in 2015) 

• Verslag: 19 (2016: 15 - 2015: 5 
- TOTAAL: 45 (2016: 44 - 2015: 33) 
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Herstappe: 
• Milieuvergunning: 1 (geen in 2016 en 2015) 

 

Heusden-Zolder: 
• Allerlei: 21 (2016: 7 - 2015: 2) 

• Bouwvergunning: 44 (2016: 39 - 2015: 25) 

• Exploitatievergunning: 42 (2016: 33 – 2015: 9) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 22 (2016: 19 
– 2015: 12) 

• Milieuvergunning: 0 (2016: 3 - 2015: 1) 

• Sleutelkluis: 4 (2016: 2 - geen in 2015) 

• Verslag: 30 (2016: 14 – 2015: 6) 
TOTAAL: 163 (2016: 117 – 2015: 55) 
 

Kortessem: 
• Allerlei: 3 (2016: 1 - geen in 2015) 

• Bouwvergunning: 19 (2016: 9 - 2015: 13) 

• Exploitatievergunning: 2 (2016: 4 - 2015: 4) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging:  2 (2016: 4) 

• Sleutelkluis: 0 (2016: 1) 

• Verslag: 18 (2016: 7 - 2015: 4) 
TOTAAL: 44 (2016: 25 - 2015: 23) 
 

Lummen: 
• Allerlei: 45 (2016: 4 - 2015: 1) 

• Bouwvergunning: 58 (2016: 43 - 2015: 20) 

• Exploitatievergunning: 25 (2016: 5 - 2015: 4) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 7 (2016: 1 -  
2015: 4) 

• Milieuvergunning: 2 (geen in 2015/2016) 

• Noodplanning: 1 (geen in 2015/2016) 

• Sleutelkluis: geen (2016: 1) 

• Verslag: 27 (2016: 10 - 2015: 4) 
TOTAAL: 165 (2016: 64 - 2015: 33) 
 

Nieuwerkerken: 
• Allerlei: 10 (2016 & 2015: 4) 

• Bouwvergunning: 15 (2016: 13 - 2015: 11) 

• Exploitatievergunning: 1 (2016 & 2015: 2) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 3 (2016: 5 -  
2015: 1) 

• Verslag: 12 (2016: 3) 
TOTAAL: 41 (2016: 27 - 2015: 18) 
 

Sint-Truiden: 
• Allerlei: 64 (2016: 27 - 2015: 17) 

• Bouwvergunning: 133 (2016: 65 - 2015: 55) 

• Exploitatievergunning: 61 (2016: 9 - 2015: 15) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 28 (2016: 23 - 
2015: 22) 

• Interventieplan: 0 (2016: 1) 

• Milieuvergunning: 2 (geen in 2015/2016) 

• Sleutelkluis: 3 (2016: 3) 

• Verslag: 54 (2016: 51 - 2015: 71) 
TOTAAL: 345 (2016: 181 – 2015: 180) 
 

Tessenderlo: 
• Allerlei: 37 (2016: 9) 

• Bouwvergunning: 43 (2016: 31 - 2015: 22) 

• Exploitatievergunning: 19 (2016: 21 - 2015: 5) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 4 (2016: 3 
– 2015: 8) 

• Interventieplan: 3 

• Sleutelkluis: 5 

• Verslag: 36 (2016:10 - 2015: 8) 
TOTAAL: 147 (2016: 74 - 2015: 43) 
 

Tongeren*: 
• Allerlei: 279 (2016: 44 - 2015: 8) 

• Bouwvergunning: 65 (2016: 56 - 2015: 61) 

• Exploitatievergunning: 52 (2016: 13 - 2015: 23) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 20 (2016: 
13 - 2015: 6) 

• Milieuvergunning: 23 (2016: 16 - 2015: 14) 

• Sleutelkluis: 6 (2016: 4) 

• Verslag: 480 (2016: 41 - 2015: 29) 
TOTAAL: 925 (2016: 187 - 2015: 180) 
*Opmerking: Uitzonderlijk hoog aantal 
preventieverslagen met vaak hetzelfde dossier- en 
referentienummer, meerdere keren geregistreerd. 

 
Wellen: 
• Allerlei: 2 (2016: 1) 

• Bouwvergunning: 14 (2016: 14 - 2015: 16) 

• Exploitatievergunning: 3 (2016: 3 - 2015: 3) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging:  5 

• Milieuvergunning: 2 (2016: 2 - 2015: 4) 

• Sleutelkluis: 0 (2016: 1) 

• Verslag: 5 (2016: 11 - 2015: 3) 
TOTAAL: 31 (2016: 32 - 2015: 29) 
 

Zonhoven: 
• Allerlei: 5 (2016: 2 - 2015: 2) 

• Bouwvergunning: 42 (2016: 31 - 2015: 25) 

• Exploitatievergunning: 8 (2016: 6 - 2015: 9) 

• Herinrichting-bestemmingswijziging: 4 (2016: 
14 - 2015: 3) 

• Milieuvergunning: 2 (2016: 5 - 2015: 4) 

• Sleutelkluis: 2 (2016: 6) 

• Verslag: 14 (2016: 24 - 2015: 10) 
TOTAAL: 77 (2016: 87 - 2015: 53) 
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5.2. Adviezen buiten de zone 

Adviezen buiten de zone worden niet ‘zomaar’ gegeven. Onze preventiedienst geeft enkel 
brandpreventieadvies aan inrichtingen in onze eigen hulpverleningszone. Dat we hier toch 7 adviezen 
‘buiten de zone’ optekenen, heeft vaak te maken met het feit dat de eigenaars of adviesvragers van de 
inrichting buiten onze zone gedomicilieerd zijn. 

1040 Etterbeek 
1 advies in verband met een bouwvergunning. 

2960 Brecht 
3 adviezen in verband met een exploitatievergunning 

4600 Visé 
1 advies met betrekking tot een exploitatievergunning 

9080 Lochristi 
1 advies in verband met een bestemmingswijziging of herinrichting 

9800 Deinze 
1 advies in verband met een bouwvergunning 
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5.3. Brandpreventie voor doelgroepen 

Binnen de preventiedienst hebben we naast de afdeling Preventie, ook de afdeling Pro-Actie. Een aantal 
brandweerlieden binnen onze organisatie volgden een opleiding tot brandpreventieadviseur om zo ook 
preventieadvies te geven aan burgers die hier naar vragen.  
 
Een overzicht van de activiteiten van deze afdeling: 
 

Bezoek de brandweer 
Via onze website www.zuidwestlimburg.be kunnen groepen of scholen een bezoek aan een van onze 8 
brandweerposten aanvragen. In 2017 kregen we: 

- 102 aanvragen om een bezoek te brengen aan een van onze 8 brandweerposten (2016: 112 
bezoeken): 

o Beringen: 16 aanvragen (38 in 2016) 
o Borgloon: 3 aanvragen (geen in 2016 wegens nog niet bestaand) 
o Hasselt: 43 aanvragen (50 in 2016) 
o Herk-de-Stad: 1 aanvraag 
o Heusden-Zolder: 4 aanvragen (6 in 2016) 
o Sint-Truiden: 18 aanvragen (7 in 2016) 
o Tessenderlo: 8 aanvragen (1 in 2016) 
o Tongeren: 9 aanvragen (4 in 2016) 
In totaal ging het om 102 aanvragen, waarbij 2269 mensen zouden komen, tussen 2,5 en 80 
jaar, waarvan 

• 66 aanvragen door scholen 

• 31 aanvragen door verenigingen, bedrijven, zorginstellingen 

• 5 particuliere aanvragen 
 

Voordrachten en studiedagen 
 

- Voordrachten aan ouderen en bejaarden en aan onthaalouders 

- De brandpreventieadviseurs maakten procedures voor:  

o Schoolbezoeken 

o Nazorgmoment CO-vergiftiging 

o Nazorgmoment ‘Wat na Brand?’ 

o Voor doelgroepen, bv. onthaalouders 

  

http://www.zuidwestlimburg.be/
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6. Opleidingen 
 
Om aan een goede, efficiënte hulpverlening te kunnen doen, heb je als hulpverleningszone niet alleen goed 
functionerend materiaal nodig. Ook de kennis en kunde van elk van onze (operationele) personeelsleden is 
er belangrijk. 
 
Dankzij het KB Opleidingen en de aangeboden opleidingen binnen en buiten onze organisatie, kunnen onze 
beroepsbrandweermannen én onze brandweervrijwilligers heel wat opleidingsuren volgen. 
 

6.1. Permanente vorming 

Permanente vorming omvat alle oefeningen die operationele personeelsleden volgen in de posten zelf. In 

2017 volgden onze 305 brandweervrijwilligers samen 10.295 uren permanente vorming of gemiddeld 

34 uur per vrijwilliger. 

Onze 115 beroepsbrandweermannen volgden samen 6.064 uren. Dat is goed voor gemiddeld 53 uur 
vorming per beroeps. Daarbuiten is er ook 13.207 uren opleiding in de diverse specialisaties gevolgd door 
de brandweerlui. 
 

6.2. Voortgezette vorming 

Niet alleen in de eigen post maar ook aan de brandweerschool volgden onze operationele personeelsleden 
voortgezette vorming. Zowel de brevetopleidingen (brandweerman of BO1, korporaal of BO2, sergeant of 
MO3, adjudant of MO2 …), de opleidingen om getuigschriften te behalen (bv. FOROP, gaspakdrager of 
brandweerduiker) als het behalen van attesten (denk aan scenariotraining of SAH) vallen onder 
voortgezette vorming.  
 

Er zijn 25 stagiairs aangenomen die samen 3.971 uren basisopleiding gevolgd hebben goed voor 159 uren 

per persoon. 
 
Alle manschappen hebben deelgenomen aan een scenariotraining. Omzeggens iedereen haalde in 2017 de 
wettelijk opgelegde 12 uren voorgezette vorming. Meerdere manschappen behaalden het getuigschrift 
Competentiemanagement en evaluatie of het rijbewijs C. Door dit alles volgden in 2017 35% van de 
manschappen 18 uren en niet minder dan 30 % 24 of meer uren voortgezette vorming. 

Alle opleidingen gevolgd aan een brandweerschool samen, zijn goed voor meer dan 9.342 uren 

voortgezette vorming. 
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6.3. Uitgaven vormingsbudget 

Hieronder een overzicht waaraan het budget Opleiding 2017 werd besteed. 
 

Besteding opleidingsbudget 2017  

   

Scenariotraining  €    61.660  29% 

Brevetopleiding  €    61.632  29% 

Rijbewijs C  €    21.439  10% 

Snelste Adequate Hulp  €      7.000  3% 

Specialisatie duiken  €    13.670  6% 

Specialisatie RED-team  €          540  0% 

Specialisatie gaspak  €      3.300  2% 

Specialisatie DGH  €      8.612  4% 

Andere opleidingen  €    33.397  16% 

   

Totaal  € 211.250  100% 
 
In 2016 bedroegen de uitgaven voor het vormingsbudget 144.741 euro. Afgelopen jaar besteedden we het 
budget van 211.250 euro als volgt:  

• 29% van het budget besteedden we aan scenariotrainingen. Alle manschappen volgden een 
scenariotraining. 

• 10% aan opleiding rijbewijs (o.a. 21 personen vatten de opleiding rijbewijs C aan en de 
manschappen van Heusden volgden een opleiding kraan) 

• 4% aan Dringende Geneeskundige Hulp (o.a. 1 persoon vatte de opleiding ambulancier-
hulpverlener aan, verlening badge 100, permanente recyclage, materiaal opleiding ‘bleeding 
control’, opleiding standing orders voor verpleegkundigen) 

• 6% aan Duiken (o.a. 1 persoon volgde de opleiding tot 2-ster duiker, 9 personen de opleiding 
brandweerduiker en 10 personen de opleiding bootredder) 

• 16% aan andere opleidingen (o.a. communicatie, ICT, Wet openbare aanbesteding, 
vertrouwenspersoon en preventieadviseur) 

• 29% ging naar brevetopleidingen: waarvan 64% aan BO1, 12% aan B-Delta, 4% aan BO2, 14% aan 
MO1, 5% aan OFF2 en 3% aan OFF3. 

 
Opleidingsuren 2017 

 ALLE operationele brandweerlieden volgde een scenariotraining aan het PLOT 
 SAH binnenbrandbestrijding : 6 personen 
 BO1 = 24 personen 
 B-Delta = 14 personen 
 BO2 = 14 personen 
 MO1 = 8 personen 
 Brandpreventieadviseur (onderdeel MO 1) = 15 personen 
 Keuzemodule Competentiemanagement en evaluatie van MO1: 34 personen 
 OFF2 = 1 persoon 
 OFF 3 = 3 personen 
 Recyclage gaspakdragers = volledige sector West 
 Meetploeg = 24 personen 
 Rijbewijs C = 21 personen 
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 Bootredder = 10 personen 
 Brandweerduiker = 9 personen 
 Gaspakdrager = 1 persoon 
 Opleiding 1 preventieadviseur 
 Opleiding 5 vertrouwenspersonen 

 

6.4. Toekomstplannen 

In het opleidingsbeleid 2018 worden volgende accenten gelegd in de voortgezette vorming: 

• Voorgezette vorming rijbewijs C voor 15 personen, waaronder meerdere ambulanciers 

• Brevetopleiding BO1 (deel 1) voor 29 personen 

• Brevetopleiding BO1 (deel 2) voor 22 personen 

• B-Delta opleiding voor 5 personen 

• Brevetopleiding BO2 voor 7 personen 

• Brevetopleiding MO1 voor 17 personen 

• Brevetopleiding OFF3 voor 3 personen 

• Keuzemodule FOROP 1 van MO voor 6 personen 

• Keuzemodule Brandpreventie in gebouwen – niveau 1 van MO1voor 15 personen 

• Keuzemodule Competentiemanagement en evaluatie van MO1 voor 50 personen 

• Opleiding gaspakdrager voor 2 personen 

• Snelste Adequate Hulpverlening Binnenbrandbestrijding voor 7 personen 

• Snelste Adequate Hulpverlening Technische Hulpverlening voor 15 personen 

• Opleiding Standing Orders voor alle ambulanciers 

• HR-opleiding voor 16 personen 
 

 


