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OPENBARE ZITTING 

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN 

1       Arbeidsreglement van het gemeentepersoneel – aanpassingen 

De Raad, 
Gelet op richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de 

verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of –verhouding van toepassing zijn; 

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot 
instelling van de arbeidsreglementen; 

Gelet op het Gemeentedecreet; 

Gelet op de Arbeidswet van 16 maart 1971; 

Gelet op de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de 
organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector; 

Overwegende dat het verplicht is een arbeidsreglement op te stellen voor de 
personeelsleden van de gemeente; 

Gelet op de beslissing van de Gemeenteraad van 19 april 2005 houdende goedkeuring 
van het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat het noodzakelijk is het arbeidsreglement aan te passen, zodat het 
overeen komt met de huidige stand van zaken; 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 
19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar 
personeel; 

Overwegende dat de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het 
gemeentepersoneel werden voorgelegd aan het bijzonder onderhandelingscomité in zitting op 20 
maart 2009 en 17 april 2009; 

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité van 29 mei 2009 
betreffende de aanpassingen aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel; 

Overwegende dat het van belang is dat technische wijzigingen aan het 
arbeidsreglement vlot en snel kunnen aangepast worden; 



Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is technische wijzigingen te laten 
uitvoeren door het hoofd van het personeel; 

Overwegende dat het hoofd van het personeel eventuele technische wijzigingen 
jaarlijks zal rapporteren aan de Gemeenteraad; 

Gelet op het ontwerp van arbeidsreglement, toegevoegd als bijlage van deze 
beslissing; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het ontwerp van arbeidsreglement van het gemeentepersoneel wordt goedgekeurd. 

artikel 2: De bevoegdheid tot het aanbrengen van technische wijzigingen wordt gedelegeerd 
naar het hoofd van het personeel. 

artikel 3: Eventuele technische wijzigingen worden jaarlijks gerapporteerd aan de 
Gemeenteraad en de bevoegde overheden. 

artikel 4: Deze beslissing wordt overgemaakt aan de bevoegde overheden. 
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Nummer van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten:  

 

Overheidswerkgever die inzake arbeidsduur ressorteert onder de wet van 14 december 2000 tot 
vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. 

 

Gemeentebestuur Ingelmunster 
Oostrozebekestraat 4 
8770 INGELMUNSTER 

 

Plaats van tewerkstelling: 

 

Gemeentelijke administratie:   Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster 

Jeugd- en cultuurdienst:   Bollewerpstraat 3 – 8770 Ingelmunster 

Sportdienst:     Bollewerpstraat 92A – 8770 Ingelmunster 

Bibliotheek:     Schoolstraat 35 – 8770 Ingelmunster 

Technische diensten:    Trakelweg 6 – 8770 Ingelmunster 

Gemeentelijke begraafplaats:   Schoolstraat 10a – 8770 Ingelmunster 

Brandweerarsenaal:    Schoolstraat 59 – 8770 Ingelmunster 

Tekenacademie:    Heirweg-Zuid 26B – 8770 Ingelmunster 

Muziekacademie:    Kortrijkstraat 4 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Zon’:   Oostrozebekestraat 15 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Wingerd’:   Schoolstraat 4a – 8770 Ingelmunster 
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TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN 

Afdeling I. Toepassingsgebied 

Artikel 1 - Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle benoemde en contractuele personeelsleden 
van de gemeente Ingelmunster. 

Dit arbeidsreglement is niet van toepassing op de personen die als vrijwilliger in dienst staan van de 
gemeente Ingelmunster. 

De personeelsleden waarop dit arbeidsreglement van toepassing is en de werkgever zijn gebonden 
door de bepalingen die in het arbeidsreglement en zijn bijlagen voorkomen en zijn ertoe gebonden ze 
na te leven. 

De bepalingen van dit arbeidsreglement doen geen afbreuk aan de dwingende bepalingen van de 
federale wetten, koninklijke besluiten en federale ministeriële besluiten en aan de dwingende 
bepalingen van de Vlaamse decreten, besluiten van de Vlaamse regering en de besluiten van de 
bevoegde Vlaamse minister. 

De bijlagen I, II, III en IV maken integraal deel uit van dit arbeidsreglement. 

Afdeling II. Begripsbepalingen 

Artikel 2 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement en zijn bijlagen worden volgende begrippen 
gehanteerd in verband met de organisatie van het bestuur: 

1° het bestuur: het gemeentebestuur van Ingelmunster; 

2° de raad: de gemeenteraad van de gemeente Ingelmunster; 

3° raadslid: een lid van de raad, ook wanneer het tevens lid is van het college van burgemeester en 
schepenen; 

4° het bevoegde orgaan: het bestuursorgaan dat of de dienstleider die overeenkomstig de wet of 
een reglement bevoegd werd gemaakt om de beoogde handeling te stellen; 

5° de gemeentesecretaris: de gemeentesecretaris benoemd bij het bestuur; 

6° de financieel beheerder: de financieel beheerder benoemd bij het bestuur; 

7° het diensthoofd: de persoon die in het organogram van het bestuur een hogere rang inneemt dan 
andere personeelsleden; 

8° de dienstleider: de persoon die een dienst leidt (zie bijlage IV). 

Alle functiebenamingen en termen die gebruikt worden in dit arbeidsreglement of in de documenten 
waarnaar verwezen wordt, hebben zowel op vrouwen als op mannen betrekking. 

Artikel 3 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement en zijn bijlagen worden volgende begrippen 
gehanteerd in verband met de rechtspositie van de personeelsleden: 

1° het personeelslid: tenzij uit de context anders blijkt, om het even welke persoon op wie dit 
arbeidsreglement en zijn bijlagen van toepassing zijn overeenkomstig artikel 1 van dit 
arbeidsreglement; 

2° contractueel personeelslid: elk personeelslid dat in dienst is genomen bij arbeidsovereenkomst, 
conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 

3° statutair personeelslid: zowel het vast aangestelde statutaire personeelslid als het statutaire 
personeelslid op proef; 

4° het vast aangestelde statutaire personeelslid: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van 
de overheid vast is aangesteld in statutair dienstverband, ook genoemd “in vast verband 
benoemd” in afdeling 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 

5° het statutaire personeelslid op proef: elk personeelslid dat bij eenzijdige beslissing van de 
overheid toegelaten is tot de proeftijd met het oog op een vaste aanstelling in statutair 
dienstverband; 

Arbeidsreglement Ingelmunster – Pag. 2 



6° het bijzonder onderhandelingscomité en het hoog overlegcomité: de comités opgericht in 
uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de 
overheid en de vakbonden van haar personeel; 

7° de arbeider: het personeelslid dat in hoofdzaak manuele arbeid verricht; 

8° de bediende: het personeelslid dat in hoofdzaak geestesarbeid verricht. 

Artikel 4 - Ten einde de goede werking van de diensten te verzekeren kan het bestuur volgende 
maatregelen nemen: 

1° een tuchtmaatregel: dit is een maatregel waarbij het statutaire personeelslid bestraft wordt voor 
een tekortkoming. Hiervoor wordt verwezen naar het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 118 
tot 144; 

2° een ordemaatregel: dit is een administratieve maatregel, die de schuldvraag onbeantwoord laat. 
Hiervoor wordt verwezen naar bijlage I van dit arbeidsreglement; 

3° een evaluatie: dit is een regelmatig weerkerende beoordeling van het functioneren van het 
personeelslid in het licht van de vooropgestelde doelstellingen van zijn functie zoals bepaald in de 
functiebeschrijving. Hiervoor wordt verwezen naar de rechtspositieregeling van de gemeente 
Ingelmunster, meer bepaald titel III – de loopbaan, hoofdstuk VIII – de evaluatie van het 
personeelslid tijdens de loopbaan, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 
december 2008. 

Afdeling III. Het personeelsdossier 

Artikel 5 - Over elk personeelslid wordt een personeelsdossier aangelegd. 

Het personeelsdossier omvat: 

1° de uitslagen van het personeelslid in de loopbaanproeven; 

2° de functiebeschrijving; 

3° de gevolgde opleiding en vorming, de vormingsattesten en eventueel de resultaten; 

4° de persoonlijke nota’s betreffende het personeelslid; 

5° de persoonlijke nota’s betreffende de uitoefening van de functie en eventueel gebeurtenissen en 
gedragingen die de uitoefening beïnvloeden of in het gedrang brengen; 

6° het evaluatiedossier; 

7° de opmerkingen van het personeelslid ten aanzien van de stukken uit het persoonlijk dossier. 

Artikel 6 - In het personeelsdossier worden alle stukken vermeld in artikel 5 opgenomen. De stukken 
vermeld in artikel 5, 4° en 5° worden enkel opgenomen indien het personeelslid deze stukken voor 
kennisneming heeft ondertekend. 

Indien het personeelslid weigert te ondertekenen, wordt hem een voor eensluidend verklaarde kopie 
van het stuk aangetekend verzonden. Nadien wordt het stuk aan het personeelsdossier toegevoegd. 

Het personeelslid heeft in antwoord op de kennisgeving de mogelijkheid binnen vijftien kalenderdagen 
zijn opmerkingen over te maken aan het bestuur. 

Artikel 7 - Het personeelslid heeft het recht tijdens de kantooruren of op afspraak het 
personeelsdossier te raadplegen op de secretarie. Daarbij kan het zich laten vergezellen van of zich 
laten vertegenwoordigen door de persoon van zijn keuze. 
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TITEL II. ARBEIDSDUUR 

Afdeling 1. Begripsbepalingen 

Artikel 8 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement en zijn bijlagen worden volgende begrippen 
gehanteerd in verband met de prestaties van de personeelsleden: 

1° arbeidsduur: de tijd gedurende welke het personeelslid ter beschikking is van het bestuur; 

2° werkdag: de dag waarop het personeelslid verplicht is te werken krachtens de arbeidsregeling die 
op hem van kracht is; 

3° rustdagen: de dagen van regelmatige onderbreking van de arbeid, dus de zaterdag of de zondag 
of de compensatiedagen die daarvoor in de plaats komen voor de personeelsleden die regelmatig 
op de zaterdag en/of de zondag moeten werken; 

4° activiteitsdag: de werkdag waarop een personeelslid moet werken overeenkomstig het uurrooster 
dat op hem van toepassing is; 

5° inactiviteitsdag: de werkdag waarop een personeelslid niet moet werken; 

6° voltijds en volledige prestaties: betrekking hebbend op een prestatie van achtendertig uur per 
week; 

7° deeltijds: een arbeidsregeling waardoor het personeelslid minder dan voltijdse prestaties moet 
leveren en die ontstaan is ten gevolge van een aanwerving in een deeltijdse betrekking of ten 
gevolge van een verlof; 

8° halftijds: een arbeidsregeling, ontstaan ten gevolge van een aanwerving in een deeltijdse 
betrekking of ten gevolge van een verlof, waarin het personeelslid ertoe gehouden is om in de 
loop van een week de helft van de prestaties te verrichten die verbonden zijn aan een voltijdse 
tewerkstelling; 

9° diensturen: uren waarop het personeel voor dienstverlening ter beschikking is, hetzij via het 
loket, hetzij op afspraak; 

10° overuren: de uitzonderlijke prestaties die op verzoek van het bestuur geleverd worden boven op 
de uren die op grond van de gewone arbeidstijdregeling op weekbasis door het personeelslid 
gepresteerd worden; 

11° extra uren: de arbeidsuren gepresteerd boven de achtendertig uur of het normale tijdsregime per 
week wegens prestaties die als normaal kunnen worden aanzien; 

12° referentieperiode: de periode van vier maanden waarover het aantal te presteren/gepresteerde 
uren berekend wordt. 

Afdeling II. Dag- en weekgrenzen 

Artikel 9 - De arbeidsduur mag niet meer bedragen dan elf uur per vierentwintig uur en niet meer dan 
vijftig uren per week. 

Afdeling III. Gemiddelde weekprestaties 

Artikel 10 - § 1. De arbeidsduur van het personeelslid mag, in principe, niet meer dan gemiddeld 
achtendertig uur per week belopen over een referentieperiode van vier maanden. 

§ 2. In principe worden dienstvrijstellingen en verloven voor 7u36 gepresteerde uren in rekening 
gebracht als het om een hele dag gaat en voor 3u48 indien het om een halve dag gaat. In het geval 
van het systeem van vaste arbeidstijden worden dienstvrijstellingen en verloven voor het volgens het 
uurrooster te presteren uren in rekening gebracht. 

Artikel 11 - Het personeelslid dient erover te waken dat het niet meer dan het toegelaten maximum 
aantal uren presteert. Eventuele extra uren, die dit maximum overtreffen, kunnen niet worden 
gecompenseerd of omgezet in overuren. 
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Afdeling IV. Rusttijden 

Artikel 12 - Elke arbeidstijd van zes uur moet worden gevolgd door een rusttijd van een half uur. 

De verplichting van het voorgaande lid geldt niet in geval van arbeid om het hoofd te bieden aan een 
voorgekomen of dreigend ongeval. 

Indien het personeelslid minderjarig is, is het verplicht een half uur pauze te nemen vóór de arbeid 
vier en een half uur in beslag neemt en een tweede half uur vóór de arbeid van die dag zes uur in 
beslag neemt. 

Artikel 13 - Tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid heeft het personeelslid recht op ten 
minste elf opeenvolgende uren rust. 

Tussen de beëindiging en de hervatting van de arbeid door een minderjarige personeelslid moeten 
zich minstens twaalf opeenvolgende uren rust bevinden. 

Artikel 14 - Wat betreft de regeling voor nachtprestaties wordt verwezen naar artikel 199 tot en met 
201 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Artikel 15 - Wat betreft de regeling voor arbeid op zaterdag, zondag en feestdagen wordt verwezen 
naar artikel 199 tot en met 201 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Afdeling V. Uurroosters 

Artikel 16 - Het personeelslid moet prestaties leveren overeenkomstig het uurrooster dat op hem van 
toepassing is. De uurroosters worden opgenomen in bijlage II bij dit arbeidsreglement. 

Artikel 17 - Voor het personeelslid dat deeltijdse prestaties levert ten gevolge van een verlofregeling, 
bepaalt de beslissing die het verlof toestaat het uurrooster volgens hetwelk het personeelslid de 
deeltijdse prestaties dient te leveren. Het uurrooster wordt bepaald in overleg met het betrokken 
personeelslid en volgens de noodwendigheden van de dienst. 

Deze prestaties worden ofwel elke dag ofwel volgens een andere verdeling over een week of over een 
maand verricht. 

Artikel 18 - Voor de personeelsleden die in de buitendiensten werken, zijn de kantoren en lokalen van 
het bestuur toegankelijk tijdens de normale arbeidsdag. 

Artikel 19 - Tijdens de diensturen, moet elke dienst een aanwezigheid van minstens één personeelslid 
verzekeren. Daartoe maken de personeelsleden werkzaam op de dienst onderling en onder leiding van 
de dienstleider de nodige afspraken. 

Afdeling VI. Overuren 

Artikel 20 - Wat betreft de regeling voor overuren wordt verwezen naar artikel 202 tot en met 204 van 
de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 
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TITEL III. BEPALINGEN IN VERBAND MET HET LOON 

Afdeling I. Wijze, plaats en tijdstip van betalen van het loon 

Artikel 21 - Wat betreft de wijze, plaats en tijdstip van betalen van het loon wordt verwezen naar 
artikel 174 tot en met 178 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Afdeling II. Meten en controleren van de arbeid 

Artikel 22 - § 1. De meting van de arbeid met het oog op het bepalen van het loon gebeurt per uur. 

In het geval van glijdende werkuren wordt de arbeid gemeten door middel van een systeem van 
tijdsregistratie. 

§ 2. De controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon gebeurt door de 
gemeentesecretaris of zijn aangestelde. De gemeentesecretaris deelt de namen mee van de 
personeelsleden die hij aangesteld heeft aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het college van burgemeester en schepenen houdt controle op de gemeentesecretaris en financieel 
beheerder. 

Wanneer een lid van het toezichthoudend personeel afwezig is, wordt hij vervangen. De 
plaatsvervanger krijgt dezelfde rechten en plichten. 

Het toezichthoudend personeel volgt de productiviteit en de kwaliteit van het werk op, alsmede de 
naleving van de arbeidsvoorwaarden. Het toezichthoudend personeel is er toe gehouden de regels van 
rechtvaardigheid, beleefdheid en welvoeglijkheid in acht te nemen. 

Bijgevolg is het bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te verdelen, dienstnota's te 
doen naleven, orde en tucht te behouden. In deze hoedanigheid beschikken ze over de bevoegdheid 
vaststellingen te doen. 

Zij hebben ook het recht om vast te stellen dat een personeelslid dat zich op het werk aanbiedt, 
klaarblijkelijk niet geschikt is om te werken en hem te verbieden het werk te beginnen. 
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TITEL IV. FEESTDAGEN EN JAARLIJKSE VAKANTIE 

Afdeling I. De feestdagen 

Artikel 23 - De bepalingen betreffende de feestdagen zijn vastgelegd in artikel 230 van de 
rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Afdeling II. De jaarlijkse vakantie 

Artikel 24 – De bepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie worden geregeld in artikel 227 tot 229 
van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Afdeling III. Collectief verlof 

Artikel 25 – § 1. Op volgende dagen is er collectief verlof voor alle gemeentediensten: 

1° de dag na hemelvaartsdag; 

2° ommegangmaandag; 

3° kermismaandag. 

Deze drie dagen collectief verlof dienen te worden afgetrokken van het aantal vakantiedagen van ieder 
personeelslid. 

§ 2. Gelet op de noodzaak van een continue dienstverlening als overheidsdienst zijn er buiten de 
feestdagen, vermeld in artikel 230 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel, en de 
dagen collectief verlof, vermeld in § 1, geen collectieve sluitingsdagen, tenzij het college van 
burgemeester en schepenen daar anders over beslist. 
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TITEL V. WELZIJN OP HET WERK 

Hoofdstuk I. Veiligheid op het werk 

Afdeling I. Veiligheidspreventie 

Artikel 26 - Het bestuur treft de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de 
personeelsleden bij de uitvoering van hun werk. Daartoe past het bestuur volgende algemene 
preventiebeginselen toe: 

1° risico's voorkomen; 

2° evaluatie van risico's die niet kunnen worden voorkomen; 

3° de bestrijding van de risico's bij de bron; 

4° vervanging van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaarlijk is; 

5° voorrang aan maatregelen inzake collectieve bescherming boven maatregelen inzake individuele 
bescherming; 

6° aanpassing van het werk aan de mens, meer bepaald wat betreft de inrichting van de 
werkposten, en de keuze van de werkuitrusting en de werk- en productiemethoden, met name 
om monotone arbeid en tempogebonden arbeid draaglijker te maken en de gevolgen daarvan 
voor de gezondheid te beperken; 

7° zo veel mogelijk de risico's inperken, rekening houdend met de ontwikkelingen van de techniek; 

8° risico's op een ernstig letsel inperken door het nemen van materiële maatregelen met voorrang 
op iedere andere maatregel; 

9° planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de 
personeelsleden bij de uitvoering van hun werk met het oog op een systeembenadering waarin 
onder andere volgende elementen worden geïntegreerd: techniek, organisatie van het werk, 
arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen en omgevingsfactoren op het werk; 

10° het personeelslid voorlichten over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan verbonden 
overblijvende risico's en de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen of te 
beperken: 

a) bij de indiensttreding; 

b) telkens wanneer dit in verband met de bescherming van het welzijn noodzakelijk is; 

11° verschaffen van passende instructies aan de personeelsleden en het vaststellen van 
begeleidingsmaatregelen voor een redelijke garantie op de naleving van deze instructies. 

Artikel 27 - Preventiemaatregelen hebben inzonderheid betrekking op: 

1° de organisatie van het bestuur met inbegrip van de gebruikte werk- en productiemethoden; 

2° de inrichting van de arbeidsplaats; 

3° de conceptie en aanpassing van de werkpost; 

4° de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en van chemische stoffen of preparaten; 

5° de bescherming tegen de risico's voortvloeiende uit chemische, biologische en fysische agentia; 

6° de keuze en het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en van werkkledij; 

7° de toepassing van een aangepaste veiligheids- en gezondheidssignalering; 

8° het gezondheidstoezicht met inbegrip van de medische onderzoeken; 

9° psychosociale belasting veroorzaakt door het werk; 
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10° de bekwaamheid, de vorming en de informatie van alle personeelsleden, met inbegrip van 
aangepaste instructies; 

11° de coördinatie op de arbeidsplaats; 

12° de noodprocedures, met inbegrip van de maatregelen in geval van situaties van ernstig en 
onmiddellijk gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie 
van de personeelsleden. 

Artikel 28 - Het bestuur past het welzijnsbeleid aan in het licht van de opgedane ervaring, de 
ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden. 

Afdeling II. Veiligheidsverplichtingen van de personeelsleden 

Artikel 29 - § 1. De leden van de hiërarchische lijn (dit wil zeggen de gemeentesecretaris, de 
dienstleiders en de diensthoofden) voeren elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau het beleid 
van de werkgever met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
uit. 

Hiertoe hebben zij inzonderheid de volgende taken: 

1° voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van het dynamisch 
risicobeheersingssysteem; 

2° ongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan onderzoeken en 
maatregelen voorstellen om dergelijke ongevallen en incidenten te voorkomen; 

3° een effectieve controle uitoefenen op de arbeidsmiddelen, de collectieve en persoonlijke 
beschermingsmiddelen en de gebruikte stoffen en preparaten teneinde onregelmatigheden vast te 
stellen en maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken; 

4° tijdig het advies inwinnen van de diensten voor preventie en bescherming op het werk; 

5° controleren of de verdeling van de taken op een zodanige wijze geschiedt dat de verschillende 
taken worden uitgevoerd door de werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en 
de vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen; 

6° waken over de naleving van de instructies die in toepassing van de wetgeving inzake het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk moeten worden verstrekt; 

7° zich ervan vergewissen dat de werknemers de inlichtingen die zij gekregen hebben in toepassing 
van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk goed 
begrijpen en in praktijk brengen. 

§ 2. De hiërarchische lijn is verantwoordelijk voor de veiligheid in het bestuur. 

Veiligheid is even belangrijk als de andere verantwoordelijkheden en mag niet los gezien worden van 
het dagelijks beleid. De hiërarchische lijn is belast met de uitvoering van het door de werkgever 
vastgelegde welzijnsbeleid. Dit houdt in dat zij er voor zorgen dat dit beleid in praktijk wordt gebracht. 

Artikel 30 - Overeenkomstig zijn opleiding en de door het bestuur gegeven instructies moet het 
personeelslid op de arbeidsplaats in zijn doen en laten naar best vermogen zorg dragen voor de eigen 
veiligheid en gezondheid en deze van de andere betrokken personen. Dit gebeurt onder andere door 
de naleving van volgende verplichtingen: 

1° het personeelslid moet persoonlijke kledij en goederen bewaren in de daarvoor bestemde 
opbergruimte; 

2° het moet eten in de daarvoor bestemde lokalen van het bestuur; 

3° het moet zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze georganiseerd 
worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

Artikel 31 - Het personeelslid moet overeenkomstig zijn opleiding en de door het bestuur gegeven 
instructies, overal: 

1° op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, 
vervoermiddelen en andere middelen; 
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2° op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking 
zijn gesteld en die na gebruik weer opbergen; 

3° de specifieke veiligheidsvoorzieningen van met name machines, toestellen, gereedschappen, 
installaties en gebouwen niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen en deze 
voorzieningen op de juiste manier gebruiken; 

4° het bestuur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk op de 
hoogte brengen van: 

a) iedere werksituatie waarvan redelijkerwijs kan vermoeden worden dat deze een ernstig en 
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt; 

b) elk vastgesteld gebrek in de beschermingssystemen; 

5° bijstand verlenen aan het bestuur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk, zolang dat nodig is om hen in staat te stellen alle taken uit te voeren of aan alle 
verplichtingen te voldoen die met het oog op het welzijn van de personeelsleden bij de uitvoering 
van hun werk zijn opgelegd; 

6° bijstand verlenen aan het bestuur en de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk, zolang dat nodig is, opdat het bestuur ervoor kan zorgen dat het arbeidsmilieu en de 
arbeidsomstandigheden veilig zijn en geen risico's opleveren voor de veiligheid en de gezondheid 
binnen hun werkterrein. 

Artikel 32 - Het personeelslid moet op het einde van de werkdag volgens de instructies terzake 
volgende bijzondere regels in acht nemen: 

1° de gebruikte voorwerpen reinigen en zo nodig leeg maken; 

2° de gebruikte toestellen afzetten; 

3° de lokalen afsluiten; 

4° het alarmsysteem opzetten. 

Afdeling III. Arbeidsongeval 

Artikel 33 - Het personeelslid dat slachtoffer is van een ongeval op weg van en naar het werk of van 
een arbeidsongeval zal zo vlug mogelijk zijn diensthoofd en de voor het bestuur aangewezen persoon, 
belast met de aangifte, op de hoogte brengen, ook al heeft dit ongeval geen arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg. 

Het personeelslid geeft een volledige toelichting, indien het hiertoe in staat is, over de 
omstandigheden waarin het ongeval zich heeft voorgedaan. 

De bevoegde dienst binnen het bestuur geeft het ongeval, hoe gering ook, aan de Administratieve 
Gezondheidsdienst aan met de voorgeschreven attesten. 

Artikel 34 - Het personeelslid dat slachtoffer is van een ongeval op weg van en naar het werk of van 
een arbeidsongeval is vrij een dokter, een apotheker of een verzorgingsinstelling te kiezen. 

Afdeling IV. Onthaal nieuwe personeelsleden 

Artikel 35 - § 1. Bij de indiensttreding wordt het nieuwe personeelslid door het diensthoofd (of zijn 
vervanger) en een aangestelde coach (een ervaren werknemer die het peterschap op zich neemt) in 
zijn werking ingeleid. Het diensthoofd (of zijn vervanger) en de coach zorgen voor het eerste onthaal 
en een rondleiding bij de gemeentelijke diensten. 

§ 2. Het nieuwe personeelslid bekomt alle documenten die verband houden met de 
rechtspositieregeling, de bezoldigingsregeling, een exemplaar van het arbeidsreglement (inclusief 
bijlagen), documenten betreffende de arbeidsveiligheid en preventie en bescherming op het werk en 
alle stukken van belang voor een goede werking binnen het gemeentebestuur. 

Het diensthoofd (of zijn vervanger), belast met het verzekeren van het onthaal, tekent onder zijn 
naam een document waaruit blijkt dat de nodige informatie en instructies over het welzijn op het werk 
werden gegeven. 
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§ 3. Op regelmatige tijdstippen, en minstens halfjaarlijks, worden algemene personeelsvergaderingen 
georganiseerd waarbij alle personeelsleden een overzicht krijgen over onder andere hun rechten en 
plichten en alle andere reglementen en bepalingen die op hen van toepassing zijn. 

Een personeelsmap, die alle nuttige inlichtingen bevat, wordt door het bestuur opgemaakt en aan het 
personeelslid overhandigd. 

Hoofdstuk II. Moederschapsbescherming 

Afdeling I. Arbeidsduur 

Artikel 36 - In afwijking van artikel 9 en 10 mag het zwangere personeelslid niet meer dan acht uur 
per vierentwintig uur en niet meer dan achtendertig uur per week werken. 

Artikel 37 - Het zwangere personeelslid mag niet verplicht worden arbeid te verrichten tussen 20u00 
en 6u00 en dit: 

1° gedurende een periode van acht weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling; 

2° op voorlegging van een geneeskundig getuigschrift waarin de noodzaak daarvan in verband met 
de veiligheid of de gezondheid van het personeelslid of de gezondheid van het kind wordt 
bevestigd: 

a) gedurende andere periodes tijdens de zwangerschap; 

b) gedurende een periode van vier weken die onmiddellijk volgt op het einde van de postnatale rust. 

In bovenstaande gevallen wordt het personeelslid overgeplaatst naar werk overdag. Wanneer 
overplaatsing naar werk overdag technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bekomt het personeelslid verlof wegens beroepsziekte. 
Gedurende de zes weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling wordt het verlof evenwel 
omgezet in zwangerschapsverlof. 

Artikel 38 - Zodra de periode waarvoor één van die maatregelen van toepassing is verstreken is, moet 
het personeelslid onder dezelfde voorwaarden als tevoren worden tewerkgesteld. 

Afdeling II. Risico voor moeder en/of kind 

Artikel 39 - Wanneer werkzaamheden een specifiek risico inhouden van blootstelling aan agentia, 
procédés of arbeidsomstandigheden, evalueert de arbeidsgeneesheer de aard, de mate en de duur 
van deze blootstelling ten einde ieder risico voor de veiligheid of de gezondheid, alsmede iedere 
terugslag op de zwangerschap of de lactatie van het personeelslid alsmede de gezondheid van het 
kind te beoordelen en teneinde vast te stellen welke algemene maatregelen moeten worden genomen. 

Artikel 40 - Wanneer er een risico is vastgesteld, gaat het bestuur, rekening houdend met het 
resultaat van de evaluatie, over tot een tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de 
risicogebonden werktijden van het personeelslid, zodat de blootstelling van het personeelslid aan dit 
risico wordt vermeden. 

Wanneer een aanpassing van de arbeidsomstandigheden of van de risicogebonden werktijden 
technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden 
verlangd, zorgt het bestuur ervoor dat het betrokken personeelslid andere in haar toestand 
toelaatbare arbeid kan verrichten. 

Wanneer ook overplaatsing technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd, bekomt het personeelslid verlof wegens beroepsziekte. 
Gedurende de zes weken voor de vermoedelijke datum van de bevalling wordt het verlof evenwel 
omgezet in zwangerschapsverlof. 

Artikel 41 - Zodra de periode waarvoor de maatregelen van toepassing zijn verstreken is, wordt het 
personeelslid onder dezelfde voorwaarden als tevoren tewerkgesteld. 
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Afdeling III. Medisch onderzoek 

Artikel 42 - Het personeelslid dat ander werk of dienstvrijstelling bekomen heeft wegens nachtarbeid 
of wegens specifieke risico's voor moeder en/of kind en dat bevallen is, moet uiterlijk acht dagen na 
het hervatten van het werk, een geneeskundig onderzoek ondergaan. 

Naar aanleiding van dit geneeskundig onderzoek kan de arbeidsgeneesheer voorstellen dat de 
maatregelen verder worden toegepast, wanneer hij vaststelt dat er nog steeds een risico is voor de 
veiligheid of de gezondheid van het betrokken personeelslid. 

Hoofdstuk III. Ongewenste omgangsvormen op het werk 

Afdeling I. Beginselverklaring 

Artikel 43 - Het bestuur erkent dat de personeelsleden van het bestuur het recht hebben met 
waardigheid behandeld te worden. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 
kunnen niet toegelaten of getolereerd worden. Op alle personeelsleden rust de verantwoordelijkheid 
om bij te dragen tot een arbeidsklimaat waarin de waardigheid van de personeelsleden wordt 
geëerbiedigd. De personeelsleden en de andere personen op de arbeidsplaats moeten afzien van elke 
vorm van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag tegenover de personeelsleden en de 
andere personen op de arbeidsplaats. 

Afdeling II. Begripsbepalingen 

Artikel 44 - Voor de toepassing van dit arbeidsreglement worden volgende begrippen gehanteerd in 
verband met het welzijn op het werk: 

1° ongewenste omgangsvormen op het werk: elke vorm van geweld, pesterijen, ongewenst seksueel 
gedrag en discriminatie in verband met het werk; 

2° geweld: elke feitelijkheid waarbij een personeelslid of een andere persoon psychisch of fysiek 
wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk; 

3° pesterijen: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de arbeidsplaats, dat zich 
inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en 
eenzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de 
fysieke of psychische integriteit van een personeelslid of een ander persoon bij de uitvoering van 
het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd; 

4° Psychosociale belasting: elke belasting van psychosociale aard die haar oorsprong vindt in de 
uitvoering van het werk of die voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die 
schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of psychische gezondheid van de persoon; 

5° ongewenst seksueel gedrag: elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag van 
seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten dat het 
gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. Ongewenst 
seksueel gedrag op het werk wordt vermoed een vorm van discriminatie op grond van geslacht te 
zijn; 

6° discriminatie: elke handelwijze die erin bestaat dat men zich discriminerend opstelt of een ander 
persoon opdracht geeft zich discriminerend op te stellen jegens een persoon, een groep, een 
gemeenschap of één van hun leden op grond van één van de discriminatiegronden, wanneer dat 
verschil in behandeling niet objectief en redelijkerwijze wordt gerechtvaardigd. De beslissing in 
verband met de toepassing van een arbeidsvoorwaarde is objectief en redelijkerwijze 
gerechtvaardigd indien een persoonlijk kenmerk, vanwege de aard van een beroepsactiviteit of de 
context waarin deze wordt uitgevoerd, een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste vormt, mits 
het doel legitiem is en het vereiste evenredig is aan dat doel; 

7° discriminatiegronden: het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale 
of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de 
leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een 
handicap of een fysieke eigenschap; 
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8° het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap vormt een 
discriminatie. Als een redelijke aanpassing wordt beschouwd de aanpassing die geen 
onevenredige belasting betekent, of waarvan de belasting in voldoende mate gecompenseerd 
wordt door bestaande maatregelen; 

9° directe discriminatie: een verschil in behandeling dat rechtstreeks gebaseerd is op het geslacht, 
een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele 
geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de 
levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke 
eigenschap; 

10° indirecte discriminatie: een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die als 
dusdanig een schadelijke weerslag heeft vergelijkbaar met de weerslag van een directe 
discriminatie; 

11° andere personen op de arbeidsplaats: iedere persoon die in contact treedt met personeelsleden 
bij de uitvoering van het werk, inzonderheid de raadsleden, de inwoners van de gemeente, de 
leveranciers, dienstverleners en gebruikers van het bestuur; 

12° de preventieadviseur (veiligheid): de natuurlijke persoon die verbonden is aan de interne dienst 
voor preventie en bescherming op het werk en bevoegd is inzake veiligheidsaangelegenheden; 

13° de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen): de natuurlijke persoon die verbonden is aan 
een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en bevoegd is inzake ongewenste 
omgangsvormen; 

14° de vertrouwenspersoon: de persoon die de preventieadviseur bijstaat in verband met de 
ongewenste omgangsvormen op het werk; 

15° het hoog overlegcomité: het comité bevoegd voor preventie en bescherming op het werk, 
samengesteld uit vertegenwoordigers van het bestuur, vakbondsafgevaardigden en 
preventieadviseurs. 

Artikel 45 - § 1. Ongewenste discriminatie doet zich onder andere voor door expliciet of impliciet te 
verwijzen naar een discriminatiegrond in verband met: 

1° de toegang tot het arbeidsproces, onder andere: 

a) in de werkaanbiedingen of in de advertenties voor betrekkingen; 

b) in de toegangsvoorwaarden; 

c) bij de selectie en in de selectiecriteria; 

2° de promotiekansen; 

3° de arbeidsvoorwaarden, onder andere door voorwaarden, criteria of redenen van het ontslag of in 
die voorwaarden, criteria of redenen elementen op te nemen die, zelfs zonder uitdrukkelijke 
verwijzing naar een discriminatiegrond, leiden tot discriminatie; 

4° de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid. 

§ 2. De bepalingen inzake de bescherming van zwangerschap en moederschap vormen geen 
discriminatie, maar zijn een voorwaarde voor de verwezenlijking van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen. 

Artikel 46 - Pesterijen zijn een vorm van discriminatie wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat 
verband houdt met het geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of 
etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, 
het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of 
een fysieke eigenschap en dit ongewenste gedrag tot doel of tot gevolg heeft dat de waardigheid van 
een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd. 
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Afdeling III. Plichten van de personeelsleden 

Artikel 47 - De diensthoofden hebben de plicht om in de diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn 
ongewenste omgangsvormen te voorkomen. Het diensthoofd moet een luisterend oor hebben en steun 
verlenen aan ieder personeelslid dat een klacht over geweld, pesterijen en seksuele intimidatie wil 
indienen. Het diensthoofd moet volledige en duidelijke informatie over de te volgen procedure 
verstrekken, geheimhouding betrachten in gevallen van ongewenste omgangsvormen en er voor 
zorgen dat personeelsleden niet het slachtoffer worden van represailles na oplossing van het in de 
klacht aan de orde gestelde probleem. 

Artikel 48 - De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) en de vertrouwenspersoon staan het 
bestuur, de dienstleiders en de personeelsleden bij voor de toepassing van de maatregelen in verband 
met ongewenste omgangsvormen op het werk. 

De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) en de vertrouwenspersoon plegen regelmatig 
overleg. 

Zij zijn gehouden tot geheimhouding, behalve ten aanzien van de personen die zij in het kader van 
hun opdracht informatie moeten verstrekken. 

Artikel 49 - De vertrouwenspersoon die de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) bijstaat 
is inzonderheid belast met de volgende taken: 

1° hij neemt deel aan de uitwerking van de te volgen procedures in verband met ongewenste 
omgangsvormen op het werk; 

2° hij geeft raad en biedt opvang, hulp en de vereiste bijstand aan de klagers van ongewenste 
omgangsvormen op het werk; 

3° hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de klagers van ongewenste omgangsvormen 
op het werk; 

4° hij bezorgt de met redenen omklede klachten aan de preventieadviseur (ongewenste 
omgangsvormen). 

Artikel 50 - De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) is belast met de volgende taken: 

1° hij neemt deel aan de uitwerking van de te volgen procedures in verband met ongewenste 
omgangsvormen op het werk; 

2° hij geeft raad en biedt opvang, hulp en de vereiste bijstand aan de klagers van ongewenste 
omgangsvormen op het werk; 

3° hij ontvangt de met redenen omklede klachten van de klagers van ongewenste omgangsvormen 
op het werk; 

4° hij werkt mee aan de risicoanalyse en de incidentenanalyse; 

5° hij onderzoekt de met redenen omklede klachten en stelt aan het bestuur maatregelen voor om 
een einde te maken aan de ongewenste omgangsvormen op het werk; 

6° hij onderneemt de nuttige stappen, bedoeld in artikel 61, zodat er een einde kan worden gesteld 
aan de ongewenste omgangsvormen op het werk; 

7° hij brengt advies uit over de diensten of instellingen waarop het bestuur beroep kan doen in 
verband met de psychologische begeleiding van de klager; 

8° hij stelt een individueel klachtendossier samen betreffende de feiten van de ongewenste 
omgangsvormen op het werk en houdt het bij; 

9° hij stelt regelmatig een verslag op over de met redenen omklede klachten die betrekking hebben 
op de feiten van de ongewenste omgangsvormen op het werk die zich bij het bestuur hebben 
voorgedaan. 

Het verslag, waarvan sprake in voorgaand lid, bevat enkel collectieve en anonieme gegevens. Dit 
verslag is bestemd voor het bestuur en wordt bijgehouden door de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk. Het wordt ter beschikking gehouden van de ambtenaar van de sociale 
inspectie die met het toezicht belast is. 
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Afdeling IV. Preventiemaatregelen 

Artikel 51 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende 
maatregelen genomen in verband met de materiële inrichting van de arbeidsplaatsen: 

1° elk bureel is zo geschikt dat het personeelslid in geval van nood kan vluchten; 

2° een goede verlichting in alle lokalen, gangen, garages en op de parking; 

3° provocerende affiches en posters worden geweerd; 

4° gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen. 

Artikel 52 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende 
middelen ter beschikking van de personeelsleden gesteld om hulp te verkrijgen: 

1° ruime en duidelijke bekendmaking bij de personeelsleden van de naam, het adres en het 
telefoonnummer van de vertrouwenspersoon en van de preventieadviseur (ongewenste 
omgangsvormen); 

2° het ter beschikking stellen van een lokaal waar de klager op verhaal kan komen; 

3° de mogelijkheid om tijdens het werk discreet contact op te nemen met de vertrouwenspersoon 
en/of de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Artikel 53 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende 
maatregelen genomen in verband met de verplichtingen van de hiërarchische lijn in het bestuur inzake 
ongewenste omgangsvormen op het werk: 

1° bespreking en rapportering over dit onderwerp is in de hele organisatie voorzien; 

2° er wordt aan alle personeelsleden gecommuniceerd dat iedereen verantwoordelijk is voor het 
voorkomen en desgevallend beëindigen van het pestgedrag binnen zijn dienst of afdeling aan alle 
werknemers; 

3° er wordt voorzien in een vorm van periodieke thematische communicatie rond dit onderwerp via 
folders, vorming, dienstnota’s, werkoverleg,…; 

4° in de opleiding van de hiërarchische lijn wordt dit onderwerp geïntroduceerd: hoe (re)ageren als 
men over feiten op de hoogte gebracht wordt; opmerken van alarmsignalen; 

5° zo nodig afspraken maken rond gedragsnormen tussen personen; 

6° kledij aanpassen conform de organisatienorm en context; 

7° nultolerantie rond ongewenste omgangsvormen. 

Artikel 54 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen wordt de voorlichting en 
de opleiding van de personeelsleden verzekerd via: 

1° een brochure; 

2° infosessies. 

Artikel 55 - Met het oog op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen werden volgende 
maatregelen genomen in verband met de voorlichting van het hoog overlegcomité: 

1° het concretiseren van al deze maatregelen en de opname in het arbeidsreglement gebeurt na 
voorafgaand akkoord van de werknemersvertegenwoordiging; 

2° de werknemersvertegenwoordiging krijgt ook jaarlijks een verslag met collectieve en anonieme 
gegevens van de met redenen omklede klachten die werden ingediend. 

Afdeling V. Klachtenprocedure 

Artikel 56 - De arbeidsgeneesheer die bij gelegenheid van om het even welk medisch onderzoek 
betreffende het gezondheidstoezicht op de personeelsleden vaststelt dat de gezondheidstoestand van 
een personeelslid aangetast is ingevolge ongewenste omgangsvormen op het werk: 

1° informeert de klagers over de mogelijkheid zich te wenden tot de preventieadviseur (ongewenste 
omgangsvormen) of de vertrouwenspersoon; 

2° kan de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) zelf informeren, indien hij oordeelt dat 
de klager niet in staat is zich tot deze adviseur te wenden en dit onder voorbehoud van het 
akkoord van de klager. 
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Artikel 57 - Elk personeelslid heeft het recht een situatie in verband met geweld, pesterijen of 
ongewenst seksueel gedrag te signaleren aan een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon 
neemt contact op met het vermeende slachtoffer. Het vermeende slachtoffer beslist zelf of er al dan 
niet een procedure wordt gestart. 

Artikel 58 - § 1. Het personeelslid dat meent het slachtoffer te zijn van ongewenste omgangsvormen 
op het werk wendt zich tot de vertrouwenspersoon, behalve indien hij verkiest zich rechtstreeks te 
richten tot de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). In voorkomend geval vervult de 
preventieadviseur de taken die dit artikel aan de vertrouwenspersoon opdraagt. 

§ 2. De vertrouwenspersoon hoort de klager en bemiddelt op zijn verzoek met de aangeklaagde van 
de ongewenste omgangsvormen op het werk. 

Indien de bemiddeling tot geen resultaat leidt of onmogelijk blijkt, neemt de vertrouwenspersoon, op 
uitdrukkelijk verzoek van de klager, de met redenen omklede klacht in ontvangst, die hij onmiddellijk 
doorzendt aan de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Artikel 59 - De met redenen omklede klacht wordt opgenomen in een document dat wordt gedateerd 
en waarin de verklaringen van de klager en de getuigen worden opgenomen en in voorkomend geval 
het resultaat van de bemiddeling. 

De klager en de getuige ontvangen een afschrift van hun verklaring. 

Artikel 60 - De vertrouwenspersoon en/of de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) 
verzekeren de eerste hulp en eerste ondersteuning van de klager. 

Zo nodig verwijzen zij de klager door naar het centrum voor geestelijke gezondheidszorg of het 
centrum voor slachtofferhulp voor verdere begeleiding. 

Artikel 61 - Van zodra een met redenen omklede klacht is ingediend, brengt de preventieadviseur 
(ongewenste omgangsvormen) het bestuur hiervan op de hoogte door het bestuur een afschrift van 
het document te bezorgen. Daarnaast nodigt hij het bestuur uit om passende maatregelen te nemen. 

De preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen) onderzoekt volledig onpartijdig de met redenen 
omklede klacht en doet aan het bestuur een voorstel betreffende de toe te passen maatregelen. 

Het bestuur treft de passende maatregelen om een einde te stellen aan de feiten van de ongewenste 
omgangsvormen op het werk. 

Indien de feiten van de ongewenste omgangsvormen op het werk doorgaan na de inwerkingtreding 
van de maatregelen of indien het bestuur nalaat de nodige maatregelen te treffen, wendt de 
preventieadviseur zich, in overleg met de klager, tot de ambtenaren van de medische inspectie. 

Artikel 62 – De klager heeft het recht om zich rechtstreeks te richten tot de ambtenaar van de 
medische inspectie of om een gerechtelijke procedure in te stellen. 

Afdeling VI. Register betreffende de ongewenste omgangsvormen op het werk 

Artikel 63 - De vertrouwenspersoon is ertoe gehouden de verklaring te noteren van elk personeelslid 
dat meent het slachtoffer te zijn van feiten in verband met ongewenste omgangsvormen op het werk 
wanneer de aangeklaagde van die feiten een andere persoon op de arbeidsplaats is. 

De vertrouwenspersoon waakt erover dat de verklaringen van het personeelslid meegedeeld worden 
aan de preventieadviseur (ongewenste omgangsvormen). 

Het bestuur bewaart de verklaring in verband met ongewenste omgangsvormen op het werk 
gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de dag dat de klager deze verklaring heeft afgelegd. 

Artikel 64 - Die verklaring in verband met de ongewenste omgangsvormen, waarbij de aangeklaagde 
een andere persoon op de werkplaats is, wordt opgenomen in het register betreffende de ongewenste 
omgangsvormen op het werk. 

Alleen het college van burgemeester en schepenen, de gemeentesecretaris, de preventieadviseur, de 
vertrouwenspersoon en de bevoegde ambtenaar van de medische inspectie hebben toegang tot het 
register betreffende de ongewenste omgangsvormen op het werk en dit voor zover zij niet zelf 
aangewezen zijn als (mede-) aangeklaagde van de feiten. 

Het register over feiten van geweld wordt ter beschikking gehouden van de ambtenaar van de 
medische inspectie die met het toezicht belast is. 
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Artikel 65 - Onverminderd de risicoanalyse waartoe de preventieadviseurs verplicht zijn, voert het 
bestuur een incidentenanalyse uit voor alle feiten in verband met ongewenste omgangsvormen op het 
werk waarvan een personeelslid het slachtoffer is geweest en die het voorwerp zijn van een met 
redenen omklede klacht of die werden ingeschreven in het register betreffende de ongewenste 
omgangsvormen op het werk. 

Deze analyse moet toelaten de doeltreffendheid van de preventiemaatregelen te evalueren. 

Afdeling VII. Verbod op discriminatie 

Artikel 66 - Elke vorm van directe of indirecte discriminatie is verboden. 

Meer bepaald is elke vorm van discriminatie verboden op volgende terreinen: 

1° het leveren of het ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek; 

2° de voorwaarden voor toegang tot de statutaire of de contractuele functies, tot het 
vrijwilligerswerk, en dat bijvoorbeeld op het vlak van de selectie- en aanstellingscriteria, de 
bevorderingskansen,…; 

3° de benoeming of de bevordering van een ambtenaar of de aanwijzing van een ambtenaar voor 
een dienst; 

4° de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden, het ontslag en de bezoldiging; 

5° de vermelding in een officieel stuk of in een proces-verbaal; 

6° het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of 
enig andere drager van discriminerende uitlatingen; 

7° de economische, sociale, culturele of politieke activiteit die toegankelijk is voor het publiek. 

Artikel 67 - Elk personeelslid dat zich het slachtoffer acht van één of andere vorm van discriminatie 
door het bestuur op grond van één van de discriminatiegronden kan zich tot de arbeidsrechtbank 
wenden. 

Wanneer het slachtoffer van de discriminatie voor de arbeidsrechtbank feiten, zoals statistische 
gegevens of praktijktests, aanvoert die het bestaan van een directe of indirecte discriminatie kunnen 
doen vermoeden, valt de bewijslast dat er geen discriminatie is, ten laste van het bestuur. 

Het bewijs van discriminatie op grond één van de discriminatiegronden kan worden geleverd met 
behulp van een praktijktest die kan worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. 

Artikel 68 - Het personeelslid kan bij de arbeidsrechtbank een procedure instellen ten einde een 
discriminatie op grond van geslacht te doen eindigen. 

Wanneer het personeelslid voor de rechtbank feiten aanvoert die het bestaan van een directe of 
indirecte discriminatie kunnen doen vermoeden, valt de bewijslast dat er geen schending van het 
beginsel van gelijke behandeling is, ten laste van het bestuur. 

Hoofdstuk IV. Eerste hulp bij ongevallen 

Artikel 69 - § 1. Voor een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking op volgende 
plaats(en) van hierna genoemde gebouwen: 

Gemeentelijke administratie:   Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster 

Jeugd- en cultuurdienst:   Bollewerpstraat 3 – 8770 Ingelmunster 

Sportdienst:     Bollewerpstraat 92A – 8770 Ingelmunster 

Bibliotheek:     Schoolstraat 35 – 8770 Ingelmunster 

Technische diensten:    Trakelweg 6 – 8770 Ingelmunster 

Gemeentelijke begraafplaats:   Schoolstraat 10a – 8770 Ingelmunster 

Brandweerarsenaal:    Schoolstraat 59 – 8770 Ingelmunster 

Tekenacademie:    Heirweg-Zuid 26B – 8770 Ingelmunster 

Muziekacademie:    Kortrijkstraat 4 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Zon’:   Oostrozebekestraat 15 – 8770 Ingelmunster 

Gemeenteschool ‘De Wingerd’:   Schoolstraat 4a – 8770 Ingelmunster 
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§ 2. De eerste hulp wordt verstrekt door: 

Arbeidsplaats EHBO’er 

Gemeentehuis Rik Vansteenkiste/Els Vancompernolle 

Jeugd- en cultuurcentrum Kevin Samyn 

Sportcentrum Krist Vandesompele/Anja Delarue 

Bibliotheek Lieve De Doncker 

Gemeentelijke werkplaats Serge Bultynck 

Brandweerarsenaal Luc Verscheure 

Gemeenteschool ‘de Zon’ Marc Desloovere 

Gemeenteschool ‘de Wingerd’ Dominique Couvreur 

Hoofdstuk V. Hulpverlenende instanties en nuttige informatie 

Artikel 70 - De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is te vinden op volgend 
adres: 

De heer Wim Decoopman (preventieadviseur) 
Gemeentehuis Ingelmunster 

Oostrozebekestraat 4 – 8770 Ingelmunster 

wim.decoopman@ingelmunster.be 

Tel. 051/33 74 38 

Artikel 71 - De externe dienst voor preventie en bescherming is te vinden op volgend adres: 

PROVIKMO Brugge 
Dirk Martensstraat 26 bus 1 – 8200 Brugge 

Tel. 050/47 47 47 – Fax. 050/47 47 58 

De arbeidsgeneesheer is Dr. An Van de Maele. 

De preventieadviseur in verband met ongewenste omgangsvormen is aangeduid door PROVIKMO, 
team psychosociaal welzijn (050/47 47 35). 

Crisisfoon: 078/150 200 

Artikel 72 - Volgende personen zijn lid van het bijzonder onderhandelingscomité: 

1° van werkgeverszijde: 

 Burgemeester, Jean-Pierre De Clercq, Kweekstraat 62 - 8770 Ingelmunster; 
 Schepen, Luc Vandekerckhove, Heirweg Zuid 13 – 8770 Ingelmunster; 
 Schepen, Marcel Dendauw, Gentstraat 50 – 8770 Ingelmunster; 
 Schepen, Marie-Thérèse Lapeere, Zwanestraat 12 – 8770 Ingelmunster; 
 Schepen, Yves Vercruysse, Oudstrijdersstraat 29 – 8770 Ingelmunster; 
 Schepen, Eric D’Hoop, Kweekstraat 50 – 8770 Ingelmunster; 
 Voorzitter OCMW, Geert Verstraete, Acaciaplein 27 – 8770 Ingelmunster; 

2° technici: 

 Gemeentesecretaris, ir. Dominik Ronse, Kweekstraat 12 – 8770 Ingelmunster; 
 Notulist, Stefaan De Clercq, Weststraat 12 bus 203 – 8770 Ingelmunster; 
 OCMW-secretaris, Joost Vandeweghe, Onze Lieve Vrouwstraat 24 – 8770 Ingelmunster; 
 José Demasure, Vlasschaardstraat 1 – 8770 Ingelmunster; 
 Tine Carrein, Kokelarestraat 41 – 8870 Izegem; 
 Kelly Landuyt, Bruggestraat 241B – 8770 Ingelmunster; 

Arbeidsreglement Ingelmunster – Pag. 18 



3° van werknemerszijde: 

Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten, Marnix Kerckhof, President Kennedypark 16D – 8500 
Kortrijk; 
Afgevaardigde ACV-Openbare Diensten, Jean-Pierre Gruyaert, Gistelstraat 108 – 8770 
Ingelmunster; 
Technieker ACV-Openbare Diensten, Elke Vandamme, Schoolstraat 15 – 8770 Ingelmunster; 
Afgevaardigde ACOD-LBR, Reginald Wyffels, St. Amandsstraat 12 – 8800 Roeselare; 
Afgevaardigde VSOA, Ingrid Daveloose, Hortensiastraat 4 – 8310 Assebroek; 

Artikel 73 - De leden van het bijzonder onderhandelingscomité zijn lid van het hoog overlegcomité. 
Daarnaast hebben volgende personen ook zitting in het hoog overlegcomite: 

1° preventieadviseur Wim Decoopman, Kortrijkstraat 57 bus 2.5 – 8770 Ingelmunster; 

2° arbeidsgeneesheer Dr. An Van de Maele, PROVIKMO Izegem, Burg. Vandenbogaerdelaan 72, 
8870 Izegem. 

Artikel 74 - De hierna genoemde inspecties behoren alle tot de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 
Sociaal Overleg: 

1° toezicht op de sociale wetten, bevoegd in verband met de naleving van de arbeidswetten: 
Verantwoordelijke Herman Keirse 
Kleine Bassinstraat 16 – 8800 Roeselare 
tel. 051/26 54 30 

2° toezicht op het welzijn op het werk (hergroepering van de vroegere technische en medische 
inspectie), bevoegd voor de naleving van de regels in verband met de veiligheid op de werkplaats 
en voor de gezondheid en ongewenste omgangsvormen op de werkplaats: 
Breidelstraat 3 – 8000 Brugge 
tel. 050/44 20 20 – fax. 050/44 20 29 – e-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be 

Artikel 75 - Het uniek ondernemingsnummer (KBO) van het gemeentebestuur van Ingelmunster is 
0207.485.473. 

Het Bestuur is aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de Plaatselijke en Provinciale 
Overheden (RSZ PPO) met nummer: 4635-00-34. 

Het sociaal secretariaat dat de lonen van de personeelsleden berekent en voorbereidt is: 
Weddecentrale Schaubroeck, Steenweg op Deinze 154 – 9810 Nazareth, tel. 09/389 03 44. 

Arbeidsongevallen zijn verzekerd. Daartoe heeft het bestuur een verzekeringspolis afgesloten via 
Ethias NV, Prins-Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt, tel. 011/28 21 11. 
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TITEL VI. BEËINDIGING VAN DE RECHTSVERHOUDING 

Artikel 76 - De ontslagprocedure en opzeggingstermijnen worden respectievelijk bepaald in de 
rechtspositieregeling van de gemeente Ingelmunster, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 
van 16 december 2008 voor de vastbenoemde personeelsleden en in bijlage III voor de contractuele 
personeelsleden. 

Artikel 77 - Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden voor 
het contractueel personeel volgende tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met 
onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding voor gevolg: 

1° de weigering het opgedragen werk uit te voeren wanneer dit werk past in de functieomschrijving 
van het personeelslid; 

2° het zich niet onderwerpen aan het medisch onderzoek uitgevoerd door de controlegeneesheer of 
door de arbeidsgeneesheer; 

3° opzettelijk of herhaaldelijk overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften; 

4° alcoholintoxicatie, dronkenschap, druggebruik of het verhandelen van drugs in de gebouwen of op 
de terreinen eigendom van of in gebruik door het bestuur; 

5° elke vorm van verbaal en non-verbaal geweld op het werk of naar aanleiding van het werk ten 
aanzien van meerderen, collega's, ondergeschikten en bezoekers; 

6° elke vorm van ongewenst seksueel gedrag op het werk of naar aanleiding van het werk; 

7° elke vorm van pesten op het werk of naar aanleiding van het werk; 

8° elke vorm van ernstig wangedrag op de werkplaats ter attentie van collega’s, toezichthoudend 
personeel of klanten; 

9° het misbruiken of doorgeven van paswoorden en identificatiecodes; 

10° het voorleggen van valse attesten en/of getuigschriften bij het sluiten van de 
arbeidsovereenkomst of tijdens de loopbaan; 

11° valse rapporten opstellen (onkostennota’s en tijdsrapporteringen inbegrepen); 

12° diefstal; 

13° het opzettelijke schade toebrengen aan materiaal of materieel; 

14° de schending van het beroepsgeheim; 

15° het uitoefenen van een beroepsactiviteit zonder daartoe de nodige machtiging bekomen te 
hebben; 

16° het deelnemen aan of voordeel halen uit onethische of illegale activiteiten; 

17° elke handeling die de waardigheid van het ambt in het gedrang kan brengen; 

18° de dienst niet hervatten na een geoorloofde afwezigheid en vervolgens tenminste tien werkdagen 
afwezig blijven; 

19° de arbeidsplaats verlaten en meer dan tien werkdagen afwezig blijven; 

20° zich in een toestand bevinden waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van de 
strafwetten het ontslag tot gevolg heeft. 

Deze opsomming is niet limitatief en houdt niet in dat, zonder afbreuk te doen aan het soevereine 
beslissingsrecht van de rechter, geen andere tekortkomingen kunnen worden ingeroepen voor ontslag 
om dringende redenen. 

Artikel 78 - Voor de vast aangestelde statutaire personeelsleden geven de tekortkomingen vermeld in 
artikel 77 aanleiding tot het opstarten van een tuchtprocedure, overeenkomstig artikel 118 tot en met 
144 van het gemeentedecreet. 

Artikel 79 - Dit arbeidsreglement treedt in werking op 1 juli 2009. 
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BIJLAGE I. ORDEMAATREGELEN 

Afdeling I. Algemeen 

Artikel I.1 - Om de goede werking van de diensten te bevorderen of te herstellen kan het college van 
burgemeester en schepenen, in overleg met de betrokken personeelsleden, ordemaatregelen nemen, 
met name volgende organisatorische maatregelen: 

1° de overplaatsing of mutatie; 

2 het verbod tot het zoeken van contact met personeel van het bestuur in de lokalen van het 
bestuur; 

3° het ontnemen van de leiding over een dienst; 

4° onder het rechtstreeks gezag van een hoog (hoger) geplaatste brengen; 

5° het schrappen van bepaalde opdrachten uit de functiebeschrijving; 

6° het ontheffen van een bijkomende functie; 

7° de intrekking van de detachering; 

8° het ontnemen van het hogere ambt, dat extra toelagen en extra verantwoordelijkheid met zich 
brengt. 

Afdeling II. Organisatorische maatregelen 

Artikel I.2 - Het bestuur heeft het recht en de plicht de dienstverlening zo efficiënt en effectief 
mogelijk te organiseren volgens de opties die verwoord zijn in het algemeen beleidsprogramma dat 
het college van burgemeester en schepenen aan de raad heeft voorgelegd. 

Dit recht impliceert dat, in overleg met de betrokken personeelsleden, de functies van het 
personeelslid kunnen aangepast worden aan de gewijzigde noodzakelijkheden en dat personeelsleden 
andere gelijkwaardige functies en taken dienen op te nemen of aan andere diensten worden 
toegevoegd, dan deze waartoe zij voordien behoorden. In voorkomend geval heeft het personeelslid 
recht op de nodige vorming en opleiding. 

Artikel I.3 - Wanneer de organisatorische maatregel een reorganisatie inhoudt, waardoor taken en 
bevoegdheden opnieuw verdeeld worden, dan ontvangt het personeelslid schriftelijk een voorstel van 
reorganisatie, waarbij de wijzigingen die betrekking hebben op het personeelslid geëxpliciteerd 
worden. Aan het personeelslid wordt in dat geschrift meegedeeld bij wie het verdere informatie kan 
bekomen over deze aangelegenheid. 

Artikel I.4 - Het personeelslid wordt in hetzelfde geschrift uitgenodigd om gehoord te worden door het 
college van burgemeester en schepenen. De termijn tussen het ogenblik van de ontvangst van de 
uitnodiging en het ogenblik van de bespreking bedraagt minstens vier werkdagen. 

Artikel I.5 - De bespreking bestaat uit twee onderdelen. 

Tijdens het eerste onderdeel controleert het college van burgemeester en schepenen of het 
personeelslid de reorganisatie en de implicaties daarvan voor hemzelf begrepen heeft. Zonodig wordt 
bijkomende informatie verstrekt. 

Tijdens het tweede onderdeel kan het personeelslid bedenkingen formuleren in verband met de 
voorgenomen organisatie. 

Desgewenst kan het personeelslid zich laten bijstaan door een persoon naar zijn keuze. 

Artikel I.6 - Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing in verband met de 
voorgenomen reorganisatie ongeacht of het personeelslid ingegaan is op de uitnodiging. Waar de 
beslissing indruist tegen de bezwaren van het personeelslid, wordt deze beslissing gemotiveerd. 
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BIJLAGE II. UURROOSTERS 

Afdeling I. Dienst administratie, dienst grondgebied, dienst openbare werken en 
patrimonium (exclusief cel uitvoering en cel onderhoud en toezicht) en dienst vrije tijd 

Artikel II.1 - Een systeem van glijdende werktijden is van toepassing. Glijdende werktijden of glijtijden 
zijn facultatieve arbeidstijden. Door glijdende werkuren ligt het gepresteerde aantal uren per dag niet 
meer vast, doch kan dit door het personeelslid vrij gekozen worden. 

Het reglement inzake variabele arbeidstijd is van toepassing (zie bijlage II, afdeling III). 

Afdeling II. Dienst openbare werken en patrimonium (cel uitvoering en cel onderhoud en 
toezicht) 

Artikel II.2 - Een systeem van vaste werktijden is van toepassing voor de cel uitvoering. 

Volgende roosters zijn van toepassing: 

Rooster 1 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Dinsdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Woensdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Donderdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Vrijdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Rooster 2 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 6u30 tot 13u00  

Dinsdag van 6u30 tot 13u00  

Woensdag van 6u30 tot 13u00  

Donderdag van 6u30 tot 13u00  

Vrijdag van 6u30 tot 13u00  

Zaterdag   

Zondag   

Rooster 1 is het normale rooster, rooster 2 is van toepassing tijdens de zomerperiode gedurende acht 
weken, waarvan twee weken verplichte vakantie van achtendertig uur per week. Het personeel wordt 
tijdig verwittigd wanneer het regime overgaat van rooster 1 naar rooster 2. 
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Artikel II.3 - Volgende roosters zijn van toepassing voor de personeelsleden van de cel onderhoud en 
toezicht die instaan voor het toezicht op het sportcentrum: 

Week A Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Dinsdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Woensdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Donderdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u00 

Vrijdag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Week B Voormiddag Namiddag 

Maandag van 9u30 tot 12u00 van 17u00 tot 22u00 

Dinsdag  van 17u30 tot 22u30 

Woensdag  van 14u30 tot 22u00 

Donderdag  van 16u30 tot 22u30 

Vrijdag van 8u00 tot 12u00 van 13u30 tot 18u30 

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Week C Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u30 tot 12u00 van 13u00 tot 16u30 

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag van 7u30 tot 11u00 van 18u30 tot 24u00 

Zaterdag  van 13u30 tot 22u00 

Zondag van 8u00 tot 13u00  

 

 

Artikel II.4 - Voor het onderhoudspersoneel zijn volgende roosters van toepassing: 

Sportcentrum 1 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 6u00 tot 14u00  

Dinsdag van 6u00 tot 12u00  

Woensdag van 6u00 tot 12u00  

Donderdag van 6u00 tot 12u00  

Vrijdag   

Zaterdag van 5u00 tot 8u00  

Zondag van 5u00 tot 8u00  

Dit rooster is van toepassing tijdens de oneven maanden van het jaar. 
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Sportcentrum 2 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 6u00 tot 12u00  

Dinsdag van 6u00 tot 14u00  

Woensdag van 6u00 tot 14u00  

Donderdag van 6u00 tot 14u00  

Vrijdag van 6u00 tot 14u00  

Zaterdag   

Zondag   

Dit rooster is van toepassing tijdens de even maanden van het jaar. 

 

Jeugdcentrum Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u00 tot 11u00  

Dinsdag van 7u00 tot 11u00  

Woensdag van 7u00 tot 11u00  

Donderdag  van 12u30 tot 16u15 

Vrijdag van 7u00 tot 10u15  

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Gemeenteschool 1 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 8u00 tot 12u00 van 12u30 tot 16u30 

Dinsdag van 8u00 tot 12u00 van 12u30 tot 15u30 

Woensdag van 8u30 tot 11u30 van 13u30 tot 17u30 

Donderdag van 8u00 tot 12u00 van 12u30 tot 16u30 

Vrijdag van 8u00 tot 12u00 van 12u30 tot 16u30 

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Gemeenteschool 2 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 8u30 tot 11u30  

Dinsdag van 8u30 tot 11u30 van 13u00 tot 17u00 

Woensdag van 8u30 tot 11u30  

Donderdag van 8u30 tot 11u30  

Vrijdag van 8u30 tot 11u30  

Zaterdag   

Zondag   
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Gemeentehuis 1 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 6u15 tot 9u45  

Dinsdag van 6u15 tot 9u45  

Woensdag van 6u15 tot 9u45  

Donderdag van 6u15 tot 9u45  

Vrijdag van 6u15 tot 8u15  

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Gemeentehuis 2 Voormiddag Namiddag 

Maandag  van 12u00 tot 16u00 

Dinsdag  van 12u00 tot 16u00 

Woensdag van 8u00 tot 11u00  

Donderdag  van 12u00 tot 16u00 

Vrijdag  van 12u00 tot 16u00 

Zaterdag   

Zondag   

 

 

Gemeentehuis 3 Voormiddag Namiddag 

Maandag van 7u30 tot 12u00(1)  

Dinsdag van 7u30 tot 12u00 van 12u30 tot 16u00 

Woensdag van 8u00 tot 12u00(2) van 13u00 tot 17u00 

Donderdag van 7u30 tot 12u00(1) van 13u00 tot 16u00 

Vrijdag van 7u30 tot 11u30  

Zaterdag   

Zondag   
(1) Tekenacademie. 
(2) Muziekacademie. 

 

Bibliotheek Voormiddag Namiddag 

Maandag van 8u00 tot 12u00  

Dinsdag van 8u00 tot 12u00  

Woensdag van 8u00 tot 12u00  

Donderdag van 8u00 tot 12u00  

Vrijdag van 8u00 tot 11u00  

Zaterdag   

Zondag   
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Afdeling III. Reglement variabele arbeidstijd 

Artikel II.5 - Het beginsel van de achtendertig uren werkweek wordt behouden. Dit is gemiddeld 7,6 
uur per dag. Gespreid over vier maanden moet een gemiddelde van achtendertig uur per week bereikt 
worden. 

De variabele arbeidstijd wordt bijgehouden aan de hand van tijdschrijven. 

Artikel II.6 - De arbeidsdag bestaat enkel uit glijtijden. Dit wil zeggen dat het personeel vrij is zijn uur 
van aankomst en vertrek te kiezen. 

Dagschema: 

 Glijtijd 

Maandag van 7u30 tot 18u30 

Dinsdag van 7u30 tot 18u30 

Woensdag van 7u30 tot 18u30 

Donderdag van 7u30 tot 18u30 

Vrijdag van 7u30 tot 18u30 

Zaterdag  

Zondag  

De arbeidsdag mag de elf uur niet overschrijven. Extra uren die de elf uur per dag overschrijden, 
worden niet verrekend. Elke volledige werkdag dient een rustpauze van minstens een half uur te 
omvatten. Indien bij een volledige werkdag geen rustpauze van minstens een half uur wordt 
genomen, wordt toch een half uur van het dagtotaal afgetrokken. 

Artikel II.7 - De referentieperiode bedraagt vier maanden, zodat de theoretische prestatie gelijk is aan 
het aantal arbeidsdagen in die periode maal 7,6. 

Het overschot aan extra uren op het einde van de referentieperiode mag niet meer bedragen dan 
achtendertig uur ten opzichte van de theoretische prestaties. 

Het tekort aan extra uren op het einde van de referentieperiode mag niet meer bedragen dan 3,8 uur 
ten opzichte van de theoretische prestaties. 

Dit betekent dat het overschot of tekort aan extra uren dat groter is dan de opgegeven grenzen 
tijdens de lopende referentieperiode gecompenseerd moet worden. Is het overschot groter, dan wordt 
dit niet verrekend. Is het tekort groter, dan is dat een overtreding die aanleiding kan geven tot het 
nemen van de maatregelen voorzien in artikel 3 of bijlage III van dit arbeidsreglement. 

Stelselmatige overtredingen geven aanleiding tot het nemen van de maatregelen voorzien in artikel 4 
of bijlage III van dit arbeidsreglement. 

Artikel II.8 - De recuperatie van het overschot aan extra uren kan gebeuren tijdens de glijtijden. Per 
dag wordt op deze manier 7,6 uur verrekend en per voor- of namiddag telkens 3,8 uur. 

Artikel II.9 - Vastgestelde onregelmatigheden worden gesanctioneerd. 
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BIJLAGE III. BEËINDIGEN VAN DE RECHTSVERHOUDING VOOR CONTRACTUEEL 
PERSONEEL 

Afdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel III.1 - Het dienstverband van een personeelslid neemt een einde door: 

1° door het verstrijken van de termijn van het contract voor bepaalde duur; 

2° door het verwezenlijken van het werk bij een contract voor bepaald werk; 

3° door het wegvallen van de reden van de vervangingsovereenkomst; 

4° door onderling akkoord tussen personeelslid en bestuur; 

5° door ontslag wegens dringende redenen; 

6° door overmacht; 

7° door overlijden. 

Artikel III.2 - § 1. De laatste werkdag of zo spoedig mogelijk overhandigt het bestuur volgende 
documenten aan het personeelslid dat uit dienst treedt: 

1° een vakantieattest per jaar waarvoor het personeelslid nog recht heeft op vakantiegeld bij 
uitdiensttreding; 

2° een tewerkstellingsattest; 

3° het werkloosheidsattest; 

4° de individuele rekening. 

§ 2. Elk vakantieattest vermeldt: 

1° de periode gedurende welke het personeelslid bij het bestuur in dienst was en eventueel de 
gelijkgestelde periode; 

2° het bruto bedrag van het verschuldigd vakantiegeld; 

3° het percentage dat voor de berekening van dit vakantiegeld in aanmerking werd genomen. 

Artikel III.3 - Het bestuur betaalt onmiddellijk het loon van de laatst gewerkte maand, het 
verschuldigde vakantiegeld en de eindejaarstoelage. 

Afdeling II. Bijzondere arbeidsovereenkomsten 

Onderafdeling I. Automatisch einde van het contract 

Artikel III.4 - Wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur, dan eindigt de 
arbeidsovereenkomst, zonder dat een opzeg vereist is, door het verstrijken van de termijn. 

Artikel III.5 - Wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een bepaald werk, dan eindigt de 
arbeidsovereenkomst, zonder dat een opzeg vereist is, door de voltooiing van het werk. Het werk is 
evenwel pas voltooid wanneer het bestuur het werk als dusdanig aanvaard heeft. 

Artikel III.6 - Wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de vervanging van een titularis, 
dan eindigt de arbeidsovereenkomst, zonder dat een opzeg vereist is, op het ogenblik waarop de 
reden van de vervanging ophoudt te bestaan. 

Onderafdeling II. Voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst 

Artikel III.7 - De onder deze afdeling genoemde arbeidsovereenkomsten kunnen niet voortijdig 
beëindigd worden, behoudens in geval van onderling akkoord. 

De partij die een hier bedoelde arbeidsovereenkomst zonder onderling akkoord beëindigt is ertoe 
gehouden de andere partij een opzegvergoeding te betalen gelijk aan het loon voor de resterende 
termijn van de overeenkomst of - indien deze vergoeding lager ligt - het loon voor een termijn gelijk 
aan het dubbel van de opzegtermijn die zou gelden indien het om een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur zou gaan. 
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Artikel III.8 - Het personeelslid dat tewerkgesteld is op grond van een werkgelegenheidsmaatregel 
heeft het recht de arbeidsovereenkomst te beëindigen mits aan het bestuur een opzegbrief te 
overhandigen. Die brief heeft onmiddellijk effect zonder dat een termijn of een vergoeding dient in 
acht genomen te worden. 

Artikel III.9 - Het bestuur mag de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding beëindigen indien de 
bediende gedurende een ononderbroken periode van minstens zeven dagen in ziekteverlof is tijdens 
de uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van minder dan drie maanden of 
voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling van minder 
dan drie maanden vergt. 

Artikel III.10 - Het bestuur mag de arbeidsovereenkomst ten allen tijde beëindigen, indien de 
bediende tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van ten minste drie 
maanden of voor een duidelijk omschreven werk waarvan de uitvoering normaal een tewerkstelling 
van ten minste drie maanden vergt, gedurende ten minste zes maanden in ziekteverlof is, mits het 
betalen van een vergoeding. 

Deze vergoeding is gelijk aan het loon dat nog moest worden uitbetaald tijdens de overeengekomen 
tijd of tijdens de termijn die nog nodig is voor de verwezenlijking van het werk waarvoor de bediende 
werd aangeworven met een maximum van drie maanden loon en onder aftrek van hetgeen betaald 
werd sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid. 

Afdeling III. Beëindiging door onderling akkoord 

Artikel III.11 - Het personeelslid en het bestuur kunnen in onderling akkoord een einde maken aan de 
tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst en dat ongeacht de duur van de overeenkomst. Zij komen 
daarbij overeen op welk ogenblik de overeenkomst een einde neemt. 

Afdeling IV. Beëindiging wegens dringende redenen 

Artikel III.12 - Zowel het personeelslid als het bestuur kunnen wegens dringende redenen een einde 
maken aan de arbeidsovereenkomst. De dringende reden wordt aan het oordeel van de rechter 
overgelaten. 

Indien deze de dringende reden niet aanvaardt, is de partij die de arbeidsovereenkomst beëindigd 
heeft een schadevergoeding verschuldigd aan de andere partij. 

Artikel III.13 - Onder dringende reden wordt de ernstige tekortkoming verstaan die elke professionele 
samenwerking tussen het personeelslid en het bestuur onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. 

Artikel III.14 - De voorvallen en situaties vermeld in artikel 77 worden door het bestuur als reden tot 
dringend ontslag gezien. 

Artikel III.15 - De partij, die de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen wegens dringende redenen, 
is ertoe gehouden volgende verplichtingen na te komen: 

1° het ontslag om een dringende reden moet gegeven worden vooraleer het feit, waarop het 
gebaseerd is, drie werkdagen bekend is aan de partij die zich hierop beroept; 

2° dringende redenen, waarop het ontslag gebaseerd is, moet binnen drie werkdagen na het ontslag 
hetzij bij een per post aangetekende brief, hetzij bij gerechtsdeurwaarderexploot ter kennis 
gebracht worden aan de andere partij. Indien het ontslag uitgaat van het personeelslid, mag de 
kennisgeving ook gebeuren door afgifte van een geschrift aan het bestuur met ontvangstbewijs. 

De partij die een dringende reden inroept, dient daarvan voor de rechter het bewijs te leveren en te 
bewijzen dat de termijnen, die in dit artikel genoemd werden, gerespecteerd werden. 

Afdeling V. Ontslag gegeven door het personeelslid 

Artikel III.16 - Het personeelslid kan vrijwillig een einde maken aan de benoeming op proef of aan de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het dient daartoe een opzeg te geven. 

Artikel III.17 - Deze opzeg wordt gegeven door afgifte van een geschrift aan het bestuur met 
ontvangstbewijs of bij een per post aangetekende brief. Het geschrift wordt geacht ontvangen te zijn 
op de datum van de ontvangst ervan. De aangetekende brief wordt geacht ontvangen te zijn op de 
derde kalenderdag na de datum van verzending. De zondag wordt niet meegerekend in deze termijn. 
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Artikel III.18 - De opzegtermijn gaat in de maandag volgend op de datum van de ontvangst van de 
opzeg indien de opzeg gegeven werd door: 

1° het contractuele personeelslid, dat onder de regeling van de arbeiders valt; 

2° het contractuele personeelslid, dat onder de regeling van de bedienden valt, en dit tijdens de 
proefperiode; 

3° het contractueel personeelslid dat tewerkgesteld is op grond van een werkgelegenheidsmaatregel. 

Artikel III.19 - De opzegtermijn gaat in de eerste van de maand volgend op de datum van de 
ontvangst van de opzeg indien de opzeg gegeven werd door het contractuele personeelslid dat onder 
de regeling van de bedienden valt, en dit buiten de proefperiode. 

Artikel III.20 - De in acht te nemen opzegtermijn wordt vastgesteld conform de wettelijke bepalingen. 

Artikel III.21 - Het personeelslid heeft recht op sollicitatieverlof. Dit verlof is gelijk aan een halve dag 
per week, indien het personeelslid een opzegtermijn van maximum zeven dagen moet respecteren, en 
een hele dag per week, indien het personeelslid een langere opzegtermijn moet respecteren. 

Afdeling VI. Ontslag gegeven door het bestuur 

Onderafdeling I. Algemene bepalingen 

Artikel III.22 - Het bevoegde orgaan kan een einde maken aan de benoeming op proef of aan de 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Het dient daartoe een opzeg te geven. 

Artikel III.23 - Deze opzeg wordt gegeven bij een per post aangetekende brief of bij 
gerechtsdeurwaarderexploot. Het exploot wordt geacht ontvangen te zijn op de datum van de 
ontvangst ervan. De aangetekende brief wordt geacht ontvangen te zijn op de derde kalenderdag na 
de datum van verzending. De zondag wordt niet meegerekend in deze termijn. 

Artikel III.24 - De opzegtermijn gaat in de maandag volgend op de datum van de ontvangst van de 
opzeg indien de opzeg gegeven werd aan: 

1° het contractuele personeelslid, dat onder de regeling van de arbeiders valt; 

2° het contractuele personeelslid, dat onder de regeling van de bedienden valt, en dit tijdens de 
proefperiode. 

Artikel III.25 - De opzegtermijn gaat in de eerste van de maand volgend op de datum van de 
ontvangst van de opzeg indien de opzeg gegeven werd aan het contractuele personeelslid dat onder 
de regeling van de bedienden valt, en dit buiten de proefperiode. 

Artikel III.26 - § 1. Indien het bestuur de opzegtermijn niet wenst te respecteren, kan het bestuur het 
personeelslid een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon en de voordelen verworven krachtens 
de overeenkomst voor de niet gerespecteerde duur van de opzegtermijn. 

§ 2. Het bestuur kan er ook voor opteren meteen een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon 
en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst voor de volledige duur van de opzegtermijn. 

Onderafdeling II. Opzegtermijnen bij opzeg tijdens de proefperiode 

Artikel III.27 - De in acht te nemen opzeg bedraagt zeven dagen, die ten vroegste de laatste dag van 
de eerste maand van de proefperiode kan eindigen. 

Artikel III.28 - Het bestuur mag de arbeidsovereenkomst afgesloten met een bediende zonder 
vergoeding beëindigen, wanneer het personeelslid meer dan zeven dagen in ziekteverlof is. 

Onderafdeling III. Opzegtermijnen bij opzeg van een arbeider 

Artikel III.29 - De opzeg varieert in functie van de ononderbroken dienstanciënniteit die het 
personeelslid op het ogenblik waarop de opzeg ingaat verworven heeft bij het bestuur. De 
opzegtermijn wordt vastgesteld conform de wettelijke bepalingen. 
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Onderafdeling IV. Opzegtermijnen bij opzeg van een bediende 

Artikel III.30 - Het bestuur kan te allen tijde aan de arbeidsovereenkomst een einde maken mits een 
vergoeding uit te betalen nadat het ziekteverlof van de bediende, die voor onbepaalde tijd 
aangeworven werd, meer dan zes maanden heeft geduurd. 

De vergoeding is gelijk aan het loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn welke ten opzichte 
van de bediende in acht moet worden genomen. Deze vergoeding wordt verminderd met het loon dat 
werd uitbetaald sedert het begin van de arbeidsongeschiktheid, of sedert de datum waarop de opzeg 
is beginnen te lopen, wanneer de ziekte is aangevangen tijdens die opzegtermijn. 

Artikel III.31 - Behoudens voor de personeelsleden waarvoor de wet een langere opzegtermijn 
bepaalt, kan het bestuur een einde maken aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, mits 
een opzegtermijn te respecteren die overeenkomt met drie maanden per vijf jaar dienstanciënniteit. 

Artikel III.32 - De in aanmerking komende anciënniteit is de dienstanciënniteit die het personeelslid 
wegens ononderbroken diensten verworven heeft op het ogenblik waarop het ontslag ingaat. 

Artikel III.33 - De opzegtermijn bedraagt zes maanden indien het bestuur een einde wenst te maken 
aan de arbeidsovereenkomst vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
bediende de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt. 

Onderafdeling V. Sollicitatieverlof 

Artikel III.34 - Het personeelslid heeft recht op sollicitatieverlof. Dit verlof is gelijk aan: 

1° een halve dag per week, indien een opzegtermijn van maximum zeven dagen werd gegeven; 

2° een hele dag per week gedurende de laatste zes maanden van de opzeg en een halve dag per 
week gedurende de voorafgaande maanden van de opzeg, indien de opzeg langer dan zeven 
dagen duurt. 

Afdeling VII. Overmacht en overlijden 

Artikel III.35 - Door overmacht ontstane gebeurtenissen hebben in principe slechts de schorsing van 
de arbeidsovereenkomst voor gevolg. 

Artikel III.36 - Wanneer het personeelslid door ziekte of ongeval in de definitieve onmogelijkheid is de 
arbeidsovereenkomst verder uit te voeren, gaat het om een geval van overmacht, dat een 
onmiddellijk einde stelt aan de arbeidsovereenkomst, zonder dat het bestuur hierbij een 
opzegvergoeding verschuldigd is. 

Artikel III.37 - Het overlijden van het personeelslid vormt een geval van overmacht, dat een 
onmiddellijk einde stelt aan de arbeidsovereenkomst, zonder dat het bestuur hierbij een 
opzegvergoeding verschuldigd is. 
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BIJLAGE IV. ORGANOGRAM 

Artikel IV.1 - Voor het organogram van de gemeentelijke diensten wordt verwezen naar de beslissing 
van de gemeenteraad van 24 juni 2008 en latere wijzigingen. 



 

 

POLITIE 

2       Wijziging gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van 
afvalstoffen 

De Raad, 
Gelet op de nieuwe gemeentewet en meer bepaald op art.119 en 135§2; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, zoals later gewijzigd, inzonderheid op artikel 15; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling 
van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer met latere wijzigingen; 

Gelet op de gemeentelijke politieverordening betreffende het inzamelen van 
afvalstoffen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 september 2002; 

Gelet op het schrijven van IVIO van 26 februari 2009 waarbij gevraagd wordt om het 
politiereglement op het ophalen en verwerken van huisvuil aan te passen ingevolge de wijzigingen 
inzake ophaling van grof huisvuil; 

Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling, recyclage en verwijdering 
van het huishoudelijk afval in de gemeenten van het Vlaams gewest en het werkingsgebied van de 
Opdrachthoudende Vereniging IVIO zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; 

Overwegende dat om hoger genoemde redenen en met het oog op de rechtszekerheid 
het aangewezen is, de politieverordening betreffende het inzamelen van afvalstoffen te wijzigen; 

Overwegende dat de fractie van De Brug zich wenst te onthouden; 

BESLUIT: met 14 stemmen voor en 6 onthoudingen 

artikel 1: De tekst van artikel 13 (afdeling 3 – Huis aan huis inzameling van grof vuil) van de 
gemeentelijke politieverordening van 17 september 2002 betreffende het inzamelen 
van afvalstoffen wordt gewijzigd als volgt: 

§1, punt 3 wordt vervangen door: 
De ophaling van grof vuil gebeurt één maal per jaar gratis huis aan huis, op vooraf door de 
Opdrachthoudende Vereniging vastgelegde data in het voorjaar. Tevens is er ophaling van 
grofvuil in het najaar op vooraf door de Opdrachthoudende Vereniging vastgelegde data via 
afroep en tegen betaling. 

§2, punt 9 wordt vervangen door: 
Het is verboden grof vuil te doorzoeken, tenzij door de politiebeambten, de medewerkers 
van de ophaalfirma, de medewerkers van de Opdrachthoudende Vereniging en de leden 
van de technische uitvoeringsdienst van de gemeente, in het kader van de uitvoering van 
hun opdrachten. 

§3 wordt toegevoegd: 

§3. Ophaling op afroep 

Inwoners die van de ophaling op afroep gebruik wensen te maken moeten dit schriftelijk, 
digitaal of via de website aan de bevoegde diensten van IVIO aanvragen met vermelding 
van naam, adres, samenstelling en hoeveelheid van de op te halen afvalstoffen. 

Bij de grofvuil ophaling op afroep is er mogelijkheid om afgedankt elektronisch en 
elektrisch materiaal mee te geven mits betaling. 

Voor een ophaling op afroep moet steeds vooraf betaald (contant of via overschrijving) 
worden. Zonder voorafgaandelijke betaling kan geen ophaling plaats vinden. 

De aanwezigheid van de aanbieder van het afval op het moment van ophaling is vereist om 
misverstanden omtrent het aangeboden afval te vermijden. 

artikel 2: Deze beslissing zal bekend gemaakt worden overeenkomstig artikel 186 en 187 van 
het gemeentedecreet. 

artikel 3: Een afschrift van dit reglement zal worden overgemaakt aan de Bestendige 
Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen conform artikel 119 van de Nieuwe 



 

 

Gemeentewet en aan de griffie van de rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie 
van de Politierechtbank en de Opdrachthoudende Vereniging. Ter kennisgeving zal 
eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM en de afdeling Milieu-
inspectie. 

 

VEILIGHEID 

3       Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan – Aanvaarding deel I, II en III 

De Raad, 
Gelet op het K.B. van 16 februari 2006 (B.S. van 15 maart 2006) betreffende de nood- 

en interventieplannen; 

Gelet op de minsteriele omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 waarin duiding wordt 
gegeven aan het K.B. van 16 februari 2006; 

Overwegende dat het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan van de 
gemeente Ingelmunster bestaat uit 3 delen, zijnde deel I een handleiding, deel II het 
gemeentespecifieke deel en deel III de bijlage bestaande uit lijsten met contactgegevens; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het Gemeentelijk Nood- en Interventieplan van de gemeente Ingelmunster, 
bestaande uit deel I, II en III, versie 1.0.0 van 2009, zoals in bijlage, wordt 
aanvaard. 
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1. INLEIDING 
 
 

1.1. Definitie “noodsituatie” 
 

Elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven 
veroorzaakt of veroorzaken kan, zoals een ernstige verstoring  van de openbare 
veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van 
personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen, en waarbij de 
coördinatie van de disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of om de 
schadelijke gevolgen te beperken. 
 
Het begrip noodsituatie is heel ruim. 
- Hieronder vallen ondermeer volgende incidenten: 
 

• natuurrampen: orkaan, overstroming, aardbeving 
• technologische rampen: industriële ongevallen, grootschalige 

verkeersongevallen op het land, in de lucht en op het water, 
dioxinecrisis, waterverontreiniging, … 

• schadegevallen: brand, ontploffing, instorting, grondverzakking, gaslek, 
blootleggen van een vliegtuigbom, … 

• epidemieën bij mens en bij dier: varkenspest, vogelgriep, … 
 

- Bij het zoeken naar voorbeelden toepasselijk op het begrip “noodsituatie” denken 
we vooral aan gebeurtenissen waarbij het bestuurlijk aspect primeert. Echter, een 
“noodsituatie” kan evengoed gecreëerd worden door een crimineel feit, al dan 
niet gekoppeld aan politieke inzichten vanwege de daders. 

 
• terroristische aanslag 
• gijzeling 
• ontvoering 
• kaping van een vliegtuig, bus,… 
 
 

1.2. Doel 
 

Het doel van een ANIP is om via multidisciplinaire aanpak, communicatie, 
procedures en werkafspraken ofwel de dreiging te verminderen of weg te nemen, 
ofwel de noodsituatie te bestrijden, de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken, 
het redden van de slachtoffers en het beschermen van de bevolking en de openbare 
orde te handhaven of eventueel te herstellen. 
 
Het beheer van een noodsituatie omvat het alarmeren van de vereiste diensten, het 
inzetten van het noodzakelijke personeel en materieel, het nemen van alle 
maatregelen alsook de coördinatie ervan op operationeel en beleidsvlak. 
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1.3. Veiligheidscel 
 

1.3.1. Samenstelling veiligheidscel 
 

De veiligheidscel is voor elke gemeente minimaal samengesteld uit: 
 

• Burgemeester 
• Nood- en interventieambtenaar  
• Discipline 1 – Brandweer: de brandweercommandant of de  Officier-

dienstchef  
• Discipline 2 – Medische hulp: lid van de medische hulpdiensten, 

opgenomen in het MIP + vertegenwoordiger Federaal 
Gezondheidsinspecteur. 
Discipline 2 – Psychosociale hulp: Coördinator PSH-netwerk. 

• Discipline 3 – Lokale politie: de korpschef en de directeur van elke 
politiepost of LC en/of een officier van de federale politie 

• Discipline 4 – Logistiek: vertegenwoordiger van de Civiele Bescherming 
en van de verantwoordelijke technische dienst  

• Discipline 5 – Informatie – de communicatieambtenaar 
• Experten 

 
Het voorzitterschap wordt waargenomen door de Burgemeester van de stad 
of de gemeente. 

 
1.3.2. Opdrachten veiligheidscel 

 
• Actualiseren van de nood- en interventieplannen en bestemmelingen 

op de hoogte te brengen. 
• Organiseren van oefeningen (minimaal één per jaar door de 

burgemeester) 
• Evalueren van noodsituaties en oefeningen 
• Opmaken van de risico-inventaris en –analyse 
• Organiseren van de voorafgaande informatie voor noodplanning 
 

1.4. Fasering van de noodplanning 
 

De afkondiging van het NIP houdt in dat de noodsituatie zo vlug mogelijk 
multidisciplinair en op het geschikte niveau wordt aangepakt en gecoördineerd, en 
dat er naast de operationele coördinatie van de hulpdiensten op het terrein ook de 
beleidsmatige maatregelen worden genomen die nodig zijn om de gevolgen van de 
noodtoestand voor mens en milieu te beperken en terug te keren naar de normale 
toestand. 
Afhankelijk van de aard, de omvang en de ernst van de ramp, de in te zetten 
hulpmiddelen, de schadelijke gevolgen en de nood aan coördinatie, kunnen de NIP’s 
afgekondigd en geactiveerd worden op 3 niveaus, die fases worden genoemd.  
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Fase/Niveau Coördinatie Grondgebied Afkondiging Verwittiging 
Gemeentelijke 
Fase 

Burgemeester Gemeente Burgemeester Gouverneur 

Provinciale  
Fase 

Gouverneur Provincie Gouverneur 
 

Minister van 
Binnenlandse 
zaken 

Federale 
Fase 

Minister van  
Binnenlandse 
zaken of 
Volksgezondheid

Meerdere 
Provincies 

Minister van  
Binnenlandse 
zaken of 
Volksgezondheid 

- 

 
De beslissing om een fase af te kondigen is een BELEIDSBESLISSING, die toekomt 
aan de Burgemeester, de Gouverneur of de Minister. Deze beslissing kan NIET worden 
gedelegeerd! 
 
Bij opschaling naar een hoger niveau blijft het Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC) 
actief. De Burgemeester blijft verantwoordelijk voor de beleidscoördinatie in zijn of haar 
eigen stad of gemeente, hij of zij voert de opdrachten en beleidsbeslissingen van de 
Gouverneur of de Minister uit in eigen stad of gemeente.  
 

1.5. Structuur van de noodplanning 
 
De structuur van de noodplanning bestaat uit een multidisciplinaire benadering, 
waarbij de opdrachten en mogelijkheden van de verschillende disciplines 
gecoördineerd worden. 
 

1.5.1. Indeling 
 

De noodplanning bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Het multidisciplinair Nood- en Interventieplan (NIP)  
- Het monodisciplinair interventieplan 
- Het intern noodplan 

 
1.5.2. Nood- en Interventieplan (NIP) 
 

De NIP’s, die het multidisciplinair optreden regelen, worden gemaakt op  
Federaal, Provinciaal en Gemeentelijk niveau en bestaan uit het: 

- Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) en  
- Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP). 

 
1.5.2.1. Algemeen nood- en interventieplan (ANIP) 

 
Bevat de algemene richtlijnen en de nodige informatie om het 
beheer van een noodsituatie te verzekeren, ongeacht het type 
onheil. 
Het is een multidisciplinair plan (zonder details) dat niet specifiek 
gericht is naar een bepaalde plaats of risico. 
Het vermeldt de opdrachten die door de verschillende disciplines 
moeten worden uitgevoerd. 
Het regelt het gecoördineerd optreden van alle disciplines. 
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1.5.2.2. Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) 
 

Vult het ANIP aan met bijkomende specifieke richtlijnen en 
afspraken betreffende een bijzonder risico of en specifieke plaats. 
Het betreft eveneens een multidisciplinair plan, met meer details 
dan het ANIP. 

 
a. In de provincie West-Vlaanderen beschikt men momenteel over 

de volgende provinciale BNIP’s m.b.t. specifieke risico’s:  
• Spoorwegongevallen 
• Luchtvaartongevallen 
• Ieperiet 
• Noordzee 
• Ondergrondse leidingen 
• Milieurampen en –incidenten 
• Nucleaire ongevallen (ontwerp) 
• Seveso (NV Fluxys: LNG Terminal en Peak Schaving 

Plant; Proviron Fine Chemicals NV) 
• Interventieplan voor vogels 
 

b. Binnen de stad/gemeente worden BNIP’s opgemaakt m.b.t. 
bijzondere manifestaties of specifieke locaties. 

• Specifieke sites 
• Bedrijven 
• Scholen en instellingen 
• Ziekenhuizen en rusthuizen 
• Volgens de gegevens op het formulier “Melding 

evenementen” 
• …. 

 
1.5.3. Monodisciplinair Interventieplan 
 

o Opgesteld per discipline (brandweer, medisch, politie, …) en regelt in 
detail  en per niveau de interventiemodaliteiten van die ene discipline in 
overeenstemming met de bestaande NIP’s. 

o In het monodisciplinair interventieplan worden er afspraken vastgelegd 
m.b.t. de alarmering en opstart, de opschaling en de versterkingen, de 
taakverdeling, de communicatie, de bevelvoering en de 
bevelsoverdracht in de verschillende fasen, alsook de 
vertegenwoordiging van de disciplines in de CP-Ops en het GCC. 
Voorts worden de middelen aangeduid die kunnen worden ingezet, 
ofwel onmiddellijk ofwel als reserve. 

o Bijzondere aandacht zal ook gaan naar de interactie en samenwerking 
met de andere disciplines. 

o Afhankelijk van de noodsituatie, zullen interventiediensten van 
verschillende gemeenten, overheden en/of organismen samenwerken 
voor dezelfde discipline. Daarom zullen monodisciplinaire 
interventieplannen voor elke discipline een provinciaal luik bevatten dat 
de gemeenschappelijke maatregelen even werkwijze vastlegt. 
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o Een monodisciplinair interventieplan kan specifieke bepalingen 
bevatten m.b.t. bijzondere risico’s voor die discipline. 

 
 Voor discipline 1 zijn de voorafgaande interventieplannen, 

zoals voorzien in het opgegeven art. 15 van K.B. van 
08/11/1967, gelijk te stellen met bijzondere monodisciplinaire 
interventieplannen van discipline 1. 

 Voor discipline 2 wordt verwezen naar het provinciale MIP 
(Medisch interventieplan) 

 Voor discipline 3 beschikken we, naar analogie met de NIP, 
over een Algemeen Politioneel Interventieplan (APIP) waarin 
de algemene richtlijnen en de nodige informatie inzake de 
verwachte politioneel reactie beschreven wordt t.a.v. alle 
mogelijke noodsituaties. Voor bijzondere risico’s worden 
aanvullend BPIP’s opgesteld. 

 
1.5.4. Intern noodplan 

 
Wordt opgesteld door het betrokken bedrijf. 
 
Document op het niveau van het bedrijf en/of instelling, dat erop gericht is 
intern zo adequaat mogelijk te reageren op een noodsituatie die ofwel 
ontstaat in het bedrijf of de instelling zelf, ofwel extern ontstaat, maar 
waarbij het bedrijf of de instelling bedreigd is.  
 
Het doel is de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te beperken, door 
het uitwerken van aangepaste materiële en organisatorische 
noodmaatregelen, met personen van de instelling of het bedrijf zelf als 
uitvoerders en met inzet van eigen middelen. 
 
Het bevat de eerste procedures en maatregelen, zoals alarmering, een 
intern evacuatieplan en een verzamelpunt, de tijdige alarmering van de 
externe hulpdiensten, bestrijdingsplan voor de interne hulpdiensten tot de 
komst van externe hulpdiensten, de opvang van de externe hulpdiensten, 
en locatie VMP, informatie over het bedrijf (aanwezige producten en 
productieprocessen) 
 
Voorbeelden: sevesobedrijf, pretpark, lucht- en zeehavens, militaire basis, 
ziekenhuizen… en bedrijven die op basis van de risicoanalyse door de 
gemeentelijke veiligheidscel al risicovol worden gezien. 
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1.5.5. Schematische voorstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.6. Noodplanningskubus (Dhr. Debyser) 
 

 

 
 

1.6. Opvolging noodplan en oefeningen 
 

• De veiligheidscel staat in voor het beheer van het plan. 
• De nood- en interventieambtenaar staat in voor de opvolging, actualisatie en 

de praktische uitvoering en voor het secretariaat van de veiligheidscel. 
• De Burgemeester kan beslissen om binnen de stad een oefening te 

organiseren. Hiertoe roept hij de leden van de veiligheidscel samen. 
• De gegevens in het plan en de bijlagen worden jaarlijks geactualiseerd door 

de nood- en interventieambtenaar. Daartoe wordt elke persoon of dienst die 
voorkomt in het noodplan gevraagd eventuele wijzigingen zo snel mogelijk 
door te geven aan de nood- en interventieambtenaar. 

 

Nood- en Interventieplan (NIP) 
 
 
Algemeen nood- en  Bijzonder nood- en  
Interventieplan (ANIP)  interventieplan (BNIP) 
 
 

Monodisciplinair noodplan: 
Brandweer Interventie Plan (BIP) 
Medisch Interventie Plan (MIP) 
Algemeen Politioneel Interventie Plan (PIP) 
Logistiek interventie Plan (LIP) 
Informatie interventie Plan (IIP) 
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2. DISCIPLINES 
 
 

2.1. Discipline 1 - De hulpverleningsoperaties 
 

2.1.1. Opdrachten 
 

 De noodsituatie beheersen en de hieraan verbonden risico’s uitschakelen:  
blussen van brand, dichten van bressen, versterken van dijken, … en het 
nemen van alle maatregelen om de uitbreiding van de gevolgen van de 
noodsituatie te voorkomen. 

 De personen opsporen, bevrijden, helpen, redden en in veiligheid brengen 
en hun goederen beschermen. 

 Het opeisen van de nodige personen en goederen. 
 Gevaarlijke stoffen opsporen, meten en bestrijden en instaan voor de 

ontsmettingen. 
 In de rode zone en wanneer door de aard van de noodsituatie bijzondere 

beschermingsuitrusting nodig is: het redden van de bevolking met inbegrip 
van de evacuatie. 

 In afwachting van de oprichting van het CP-Ops, de informatie aan de 
burgemeester, het 100-centrum en de operationele coördinatie met de 
andere disciplines. 

 
2.1.2. Bevoegde diensten 

 
Openbare brandweerdiensten 
Operationele eenheden van de Civiele Bescherming 
 
2.1.3. Operationele leiding: DIRECTEUR BRANDWEER (Dir-Bw) 

     
De op de plaats van de interventie, aanwezige brandweerofficier 
met de hoogte graad. Bij gelijkheid van graad heeft de oudste in 
graad voorrang. 

 
De brandweer levert op het interventieterrein in principe drie functies , die niet 
cumuleerbaar zijn:   

• Dir-Bw = de leider van de operationele acties op het terrein, die de  
bronbestrijding leidt. 

• Dir-CP-Ops = de directeur operationele coördinatie = de leider van 
de CP-Ops, die de interdisciplinaire samenwerking regelt. 

• De vertegenwoordiger van discipline 1 in het coördinatiecomité 
(CC). 
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2.2. Discipline 2 - Medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening 
 

2.2.1. Opdrachten 
 

Het monodisciplinair interventieplan voor discipline 2 bevat een eerste luik over 
het medisch optreden (= Medisch Interventieplan – MIP), dit omvat de medische 
spoedeisende hulpmaatregelen en het treffen van de bijhorende maatregelen 
voor de volksgezondheid. Het tweede luik is een psychosociaal luik met 
maatregelen en instructies aangaande de psychosociale bijstand aan de 
getroffenen (= Psychosociaal Interventieplan – PSIP) 
 

 De oprichting van de medische hulpketen: de alarmering, de verkenning en 
evaluatie. 

 De oprichting en organisatie van een Vooruitgeschoven Medische Post 
(VMP): op deze plaats binnen de oranje zone worden de slachtoffers 
getrieërd, behandeld en gestabiliseerd. Hier gebeurt ook de regulatie naar 
het meest geschikte ziekenhuis. 

 Het in vooralarm zetten van medische diensten, … 
 De slachtoffers opvangen, triëren en verzorgen, … 
 De afvoer verzekeren naar de gepaste ziekenhuizen rekening houdend 

met beschikbare opvangcapaciteit en specialismen. 
 Het overlijden vaststellen, en een provisorisch mortuarium inrichten en 

beheren op de plaats van de noodsituatie. 
 De informatie en/of gegevens verzamelen en analyseren die nuttig zijn in 

verband met volksgezondheid, de veiligheid van de voedselketen en het 
leefmilieu. 

 Het beheer van de ambulances ter plaatse 
 Het nauwgezette vergaren van informatie over de slachtoffers en het veilig 

beheren ervan. 
 Het geven van informatie over slachtoffers en aan slachtoffers, aan hun 

familie en naasten, volgens de richtlijnen van de bevoegde overheid. 
 

 Ingevolge beslissing van de bevoegde overheid, de oprichting van een 
oproepcentrum voor slachtoffers, hun familie en naasten. 

 De psychosociale hulpverlening aan de getroffenen, hun familie en/of 
naasten. 

 De opvang van niet-gewonden op het terrein. 
 De opvang in een opvangcentrum, …. 

 
In het MIP kunnen 4 interventietypes afgekondigd worden, afhankelijk van het 
aantal potentiële slachtoffers en de aangereikte informatie: 

o Interventietype A: 5 tot 10 slachtoffers 
o Interventietype B: 11 tot 30 slachtoffers 
o Interventietype C: 31 tot 100 slachtoffers 
o Interventietype D: meer dan 100 slachtoffers 

De alarmering en coördinatie van het MIP wordt uitgevoerd door de aangestelde 
van het HC 100. 

 
 
 



Januari 2009 GANIP DEEL I - Handleiding 13

2.2.2. Bevoegde diensten 
 

- De diensten die deelnemen aan de uitvoering van de dringende 
geneeskundige hulpverlening, alsmede de diensten opgenomen in het 
monodisciplinair interventieplan discipline 2 (MIP). 

- Voor het psychosociaal luik zijn de PSH-netwerken en de DSI 
verantwoordelijk. 

 
In een noodsituatie worden de medische middelen onder het administratief gezag 
geplaatst van de federaal gezondheidsinspecteur. 
 
Hij wordt bijgestaan door : 

- De directeur Medische hulpverlening (Dir-Med). 
- De psychosociale manager (PSM), die de psychosociale zorg 

coördineert. 
 
2.2.3. Operationele leiding: DIRECTEUR MEDISCHE HULPVERLENING (Dir-

Med) 
 

• Dir-MED is de leider van de operationele acties op het terrein, aangesteld 
volgens KB 2 februari 2007. 

• Voor de overige verantwoordelijke functies die door de MUG uitgevoerd 
worden, wordt verwezen naar het provinciale MIP. 

 
2.3. Discipline 3 - Politionele hulpverlening 

 
2.3.1. Opdrachten 

 
 De openbare orde handhaven en herstellen. 
 De toegang- en evacuatiewegen vrijwaren. 
 De hulpdiensten en hun middelen escorteren naar het (de) rendez-

vouspunt(en) 
 Het nemen van aan de noodsituatie aangepaste verkeersmaatregelen. 
 De nodige perimeters installeren, fysisch afbakenen, signaleren en 

bewaken en de toegangscontrole verzekeren aan de verschillende zones. 
 De evacuatie van de bevolking uitvoeren of de schuilmaatregelen 

controleren, met uitzondering van de opdrachten, uitgevoerd door 
discipline 1 in de rode zone, wanneer door de aard van de noodsituatie 
bijzondere beschermingsuitrusting nodig is. 

 Het ter kennis brengen en het toezicht op de uitvoering van de 
schuilmaatregelen van de bedreigende bevolking. 

 De identificatie van de overledenen. 
 De gerechtelijke onderzoekshandelingen onder leiding van de gerechtelijke 

overheid. 
 Het verlenen van bijstand aan de andere disciplines. 
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2.3.2. Bevoegde diensten 
 

Lokale en/of federale politie conform de wet op de geïntegreerde politie. 
 
2.3.3. Operationele leiding: DIRECTEUR POLITIE (Dir-Pol) 

 
De Dir-Pol is de korpschef van de lokale politie of de directeur-coördinator 
volgens de bepalingen van de artikelen 7/1 tot 7/3 van de Wet op het Politieambt. 
 

2.4. Discipline 4 - Logistiek 
 

2.4.1. Opdrachten 
 

 De versterking inzake personeel en materiaal verzekeren, evenals speciaal 
redding- en hulpmateriaal leveren. 

 De technische middelen voor communicatie organiseren tussen de 
disciplines, de commandopost operaties en het (de) coördinatiecomité(s). 

 De bevoorrading organiseren van levensmiddelen en drinkwater voor de 
hulpdiensten en de getroffenen. 

 Diverse logistieke werken uitvoeren. 
 Het opsporen, meten en bestrijden van gevaarlijke producten… 

 
2.4.2. Bevoegde diensten 
 

• De operationele eenheden van de Civiele Bescherming. 
• De openbare brandweerdiensten. 
• Gemeentelijke diensten. 
• De gespecialiseerde openbare en private diensten. 
• Leger (enkel na akkoord van de gouverneur) 

  
2.4.3. Operationele leiding: DIRECTEUR LOGISTIEK (Dir-Log) 

 
Het op de plaats van de interventie aanwezige lid met de hoogste graad van de 
operationele eenheden van de Civiele bescherming, tenzij de CP-Ops in functie 
van de operationele inzet anders beslist. 

 
2.5. Discipline 5 - Informatieverspreiding 

 
2.5.1. Opdrachten 

 
 TIJDENS DE NOODSITUATIE 

De informatie en richtlijnen aan  
• de bevolking. 
• de overheden 
• de media. 

 
 NA HET OPHEFFEN VAN DE NOODSITUATIE 

• De informatie over de maatregelen voor de terugkeer naar de 
normale situatie. 
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• Informatie over de tussenkomst van het rampenfonds en /of 
verzekeringen 

 
2.5.2. Bevoegde diensten 

 
• Communicatieambtenaar 
• Aangesteld door de Burgemeester 

 
2.5.3. Coördinatie: DIRECTEUR INFORMATIE (Dir-Info) 

 
De communicatieambtenaar van de gemeente voert de functie van Dir-info uit, 
tenzij er anders beslist wordt.  
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3.  Coördinatie tussen de disciplines 
 

De coördinatie van de operaties n.a.v. een noodsituatie is er enerzijds op gericht de 
acties van de tussenkomende diensten op het operationele vlak multidisciplinair op 
elkaar af te stemmen.  
Anderzijds zal de bestrijding van een noodsituatie diverse beleidsmaatregelen 
vereisen, die moeten worden genomen door de bevoegde overheid of overheden. 
Ook deze maatregelen dienen te worden gecoördineerd en afgesproken met de 
verantwoordelijken voor de operationele coördinatie. 
 
De coördinatie, zowel op operationeel als beleidsmatig, houdt tevens in dat rekening 
wordt gehouden met de evolutie en met het mogelijk verergeren van de noodsituatie. 
Daarom zullen in functie van de noodsituatie een aantal maatregelen worden 
voorbereid, die onmiddellijk kunnen worden ingesteld van zodra dit nodig is. In 
dezelfde optiek zullen ook reserves paraat gehouden worden op het vlak van 
inzetbaar personeel en/ of materieel. 
 

3.1. De beleidscoördinatie 
 

Het coördinatiecomité komt samen in het crisiscentrum, deze locatie wordt 
vooraf bepaald. Het betreft hier meestal het gemeentehuis. 
Het crisiscentrum dient goed bereikbaar te zijn en moet beschikken over een 
infrastructuur om te vergaderen en te communiceren met de CP-Ops, de 
disciplines op het terrein, de bevolking, de media, ….   
De toegang tot het crisiscentrum wordt beveiligd met één of ander systeem 
van toegangscontrole. 

 
3.1.1. Opdrachten 

 
De opdrachten situeren zich op het strategische niveau. 
De beslissingen die genomen worden zijn (middel)lange 
termijnbeslissingen. 
 

 De opstart van het CC wordt gemeld aan de CP-Ops en de 
gouverneur. 

 Stel iemand aan die belast is met het secretariaat. 
 HOU ALLES BIJ IN EEN LOGBOEK! 
 Vraag een multidisciplinaire situatieschets aan CP-Ops.  

 ALLE disciplines geven hun verslag  
 Evalueer de noodsituatie en omschrijf de schadeomvang 

o Opvolging en beheersing van eventuele uitbreiding van de 
noodsituatie en gevolgschade. 

o Maak alles overzichtelijk en duidelijk d.m.v. kaarten en 
schetsen 

o Gebruik de beschikbare multimedia-apparatuur. 
 Neem alle “beleidsmatige” maatregelen die nodig zijn om de 

operationele acties te ondersteunen 
o Opeisen privé-middelen 
o Opeisen of aanvragen/oproepen gespecialiseerde diensten  
o Advies gespecialiseerde diensten 
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o Militaire / Internationale hulp 
o Versterkingen 
o Reserves 
o Logistiek 
 

 Heb aandacht voor de gevolgen van de noodsituatie en pak deze 
op doeltreffende wijze aan 

o Neem alle beschermingsmaatregelen die nodig zijn om de 
veiligheid van de bevolking te waarborgen:  

 Schuilgaan  
 Ontruimen (Bijlage opvangcentra < 24u) 
 Evacuatie (Bijlage opvangcentra > 24u) 

o Neem de nodige beschermingsmaatregelen voor milieu 
o Neem de nodige maatregelen tot behoud of herstel van de 

volksgezondheid. (Medicatie, drinkwater, …) 
o Coördineer de uitvoering ervan 
 

 Informeer de bevoegde overheid (gouverneur/minister) op 
regelmatige basis 

 Zorg voor centralisatie van de identiteitsgegevens van de 
betrokkenen in samenwerking met discipline 2 en 3: 

o Geïmpliceerden via PSH of DSI  
o Geëvacueerden in onthaalcentra via PSH of DSI 
o Gewonden in ziekenhuizen via Dir-Med 
o Overledenen in (nood)mortuaria via DVI 

 Organiseer, in samenwerking met discipline 5, informatie aan: 
o De bevolking  
o De omliggende bedrijven, instellingen, scholen, … 
o De aangrenzende (bedreigde) gemeenten 
o De media 

 Voorzie op regelmatige basis perscontacten en maak duidelijke 
afspraken. De burgemeester kan alleen de pers te woord staan of 
zich laten bijstaan door 1 of meerdere leden van het GCC 
(afhankelijk van de situatie) 

 
 Ga als burgemeester langs op de plaats van de noodsituatie en in 

de onthaalcentra en houd contact met betrokken en bevolking. 
 

 Organiseer opschaling, indien noodzakelijk.  
 

 Coördineer de terugkeer naar een normale situatie. 
 

 Bepaal het “Einde alarm” en/of de afschaling (dit kan soms 
verschillend zijn per discipline) 
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3.1.2. Samenstelling CoördinatieComité (CC) 
 

Minimale samenstelling: 
• Burgemeester (Voorzitter) 
• Ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning 
• Verantwoordelijke van elke discipline (1-2-3-4-5) 

 
Bijkomend op vraag van de voorzitter: 

• Alle diensten die nodig zijn voor het beheer van de noodsituatie. 
• Verantwoordelijken van het bedrijf of de instelling. 
• Experten en deskundigen. 
• Indien de aard van de noodsituatie het gelijktijdig samenkomen 

van de gemeentelijke en provinciale CC op een aparte locatie 
vereist, duidt de burgemeester een vertegenwoordiger aan, hetzij 
in het provinciaal CC, hetzij in het gemeentelijk CC. 

 
3.1.3. Leiding 

 
Voor de uitvoering van de beleidscoördinatie wordt het gemeentelijk 
coördinatiecomité voorgezeten door de burgemeester. 

 
Bevoegde overheden volgens de afgekondigde fase: 

• Provinciale fase: gouverneur – de burgemeesters staan in 
voor de beleidscoördinatie in hun gemeente volgens de 
richtlijnen van de gouverneur. 

• Federale fase: de Minister – de gouverneurs staat in voor de 
beleidscoördinatie in hun provincie volgens de richtlijnen van 
de Minister. 

 
3.2. De operationele coördinatie 

 
De operationele coördinatie gebeurt vanuit de CommandoPost-Operaties 
of CP-Ops. Deze wordt ingericht op de plaats van of in de onmiddellijke 
(veilige) omgeving van de interventies (VMP) en dermate dat de CP-Ops 
voor de toekomende hulpdiensten goed herkenbaar en bereikbaar is. 
 
In de nabijheid van de Cp-Ops, komt de CP-zone. Op deze locatie kunnen 
de commandovoertuigen van de verschillende disciplines en diensten zich 
opstellen en hun opdrachten sturen en coördineren. 
 

3.2.1. Opdrachten o.l.v. de Dir-CP-Ops 
 

De opdrachten situeren zich op het tactische niveau met aandacht voor het 
evolutief denken en het anticiperend handelen. 
De Cp-Ops neemt korte termijnbeslissingen in het kader van de 
beheersing van de dreiging en de  organisatie, ondersteuning en ontlasting 
van het terrein. 
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 Motorkapoverleg: Embryonale CP-Ops: 
o Inwinnen van informatie per discipline 
o Beeldvorming van de situatie. 
o Oordeelvorming: inschatten zwaartepunten – risico en noden per 

discipline 
o Stellen van prioriteiten mono- en multidisciplinair 
o Multidisciplinair uitwisselen van de informatie  
o Multidisciplinair overleg en afstemmen van de operaties. 
o Beslissing aangaande opstarten Cp-Ops en eventueel 

opschaling. 
 

 De CP-Ops oprichten en leiden. 
 Aanduiden Dir-Cp-Ops. 
 Bevoegde overheid informeren 
 Coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening.  
 De CP-Ops is voorzien van en groen zwaailicht en een rood bord met 

in witte letters: “CP-Ops”. 
 De CP-Ops draagt de volledige verantwoordelijkheid van de 

beleidscoördinatie in afwachting van de installatie van een CC.  
 

 Het opstellen van een eerste operationeel situatierapport (SITREP) en 
dit overmaken aan de bevoegde overheid. 

 Toezien op een regelmatige informatie en rapportage over de evolutie 
van de gebeurtenis aan de betrokken overheden. 

 De bevoegde overheden adviseren en de door hen genomen 
beslissingen (laten) uitvoeren. 

 Het interventieterrein organiseren en indien nodig de zonering 
installeren en opheffen. 

o Bepalen locatie CP-Ops in oranje zone 
o Bepalen locatie VMP in oranje zone 
o Bepalen opvangplaats geïmpliceerden 

 Het hulpcentrum 100 fungeert als centraal communicatiecentrum voor 
het alarmeren en oproepen van hulpdiensten. 

 Het hulpcentrum 100 informeren over de aankomst van de opgeroepen 
diensten en de evolutie in het rampgebied. 

 Aanduiden van  een adviseur, belast met het evalueren van de risico’s 
verbonden aan de inzet van het personeel bij hulpoperaties en met het 
voorstellen van de gepaste maatregelen. 

 Einde alarm in afwezigheid van Gemeentelijk Coördinatiecomité 
 

3.2.2. Samenstelling CP-Ops 
 

De CP-Ops is minmaal samengesteld uit de Dir-Bw, de Dir-Med, de 
Dir-Pol, de Dir-Log en de (vertegenwoordiger van de) Dir-Info, en 
voor zover deze disciplines bij de noodsituatie een rol te vervullen 
hebben. 
 
Om de operaties op de veiligst mogelijke manier te laten verlopen 
duidt de Dir-CP-Ops een adviseur aan om de CP-Ops te adviseren 



Januari 2009 GANIP DEEL I - Handleiding 20

over de nodige veiligheidsmaatregelen. Deze moet niet noodzakelijk 
behoren tot de discipline die de Dir-CP-Ops levert. 
 
Om een overzicht te bewaren van de informatie, de vragen en de 
beslissingen in de Cp-Ops wordt best voorzien in een secretariaat 
om een logboek bij te houden. 
 
In vele noodsituaties zal het nodig zijn ook een vertegenwoordiger 
van de getroffen instelling of het getroffen bedrijf bij de 
operationele coördinatie te betrekken. 
 

3.2.3. Leiding: Dir-CP-Ops (Directeur – Commandopost  - Operaties) 
 

In principe de op de plaats van de interventie aanwezige brandweerofficier 
met de hoogste graad. De bevoegde overheid kan in functie van de aard van 
de noodsituatie een leidinggevende van een andere discipline, die meer bij de 
noodsituatie betrokken is, aanduiden voor de functie van Dir-CP-Ops.  
 
Deze functie is niet cumuleerbaar met een andere “Dir”-functie 
 
De Dir-CP-Ops wordt bijgestaan door een OPERATIONELE 
COMMANDOPOST (CP-Ops) 
 
 

3.2.4. Opdrachten Dir-Cp-Ops 
 
De operationele multidisciplinaire besluitvorming coördineren. 
 

 Gespreksleiding op zich nemen. 
 Opstart melden aan HC 100 
 Aanduiden adviseur veiligheid: belast met het evalueren van de risico’s 

verbonden aan de inzet van personeel en voorstellen van de gepaste 
maatregelen. 

 Aanduiden verslaggever/secretariaat 
 Bewaken horizontale en verticale communicatie 
 Erover waken dat de multidisciplinaire besluitvorming ook 

monodisciplinair uitgevoerd wordt. 
 Indelen interventiezone. 
 Aanbevelen op- en afschaling 
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4. ORGANISATIE INTERVENTIETERREIN 
 

4.1. Inleiding 
 

Bij iedere rampspoedige gebeurtenis bestaat de nood om het werkterrein van de 
hulpdiensten af te bakenen. 
Deze afbakening heeft tot doel:  
  - het waarborgen van de persoonlijke veiligheid van: 

- de bij de ramp betrokken personen. 
- de plaatselijke bevolking en werknemers. 
- het personeel van de hulpdiensten 

- het vrijwaren van de plaats 
- de toegang tot het getroffen gebied regelen 
- de coördinatie en samenwerking tussen de diverse hulpdiensten 
vergemakkelijken. 

De ontplooiing van de zonering interventieterrein is flexibel in functie van de aard, 
invloed en mogelijke gevolgen van de ramp. 
 
4.2. Definities 

 
De noodplanningszone = een zone voor welke, in functie van een bijzonder risico, 
de nodige maatregelen op voorhand worden bepaald in het BNIP. 
Voorbeelden: omgeving van kerncentrales, van Seveso bedrijven. 
 
De interventiezone = een zone die, in functie van een concrete noodsituatie reëel 
wordt afgebakend en waarbinnen de nodige maatregelen worden genomen en 
uitgevoerd om de noodsituatie te beheersen. 
 

4.3. Doel 
 

De organisatie interventiezone geeft een afbakening weer, die erin bestaat het bij de 
ramp betrokken gebied in te delen in zones, rekening houdende met het 
gevaarsniveau. 
Daarenboven bepalen die zones waar de diverse diensten, betrokken bij de 
hulpverlening, geplaatst worden. 
Alle zones worden afgebakend door perimeters. 
 
De organisatie van het interventieterrein gebeurt vertrekkende van de plaats van de 
ramp van binnen naar buiten, rekening houdende met: 

- het beschikbare personeel 
- de feitelijke ramp (vb. Brand met al dan niet giftige rook) 
- de weersomstandigheden: windrichting, windsnelheid, neerslag, … 
- het terrein: aanwezigheid van grote verkeersassen, bebouwing, … 

 
Een volledig uitgewerkte organisatie interventiezone geeft een overzicht van: 

- Alle mogelijke zones en hun afbakening 
- De inplanting van alle functies en hulpdiensten 
- De ontplooiing van de noodzakelijke entiteiten (CP-Ops-voertuig, VMP, …) 
- De toegankelijkheid voor hulpdiensten en publiek. 
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4.4. Verschillende zones in de interventiezone 
 

De interventiezone wordt, volgens de onderrichtingen van de Dir-CP-Ops, ingedeeld 
in zones, die begrensd worden door perimeters.  

 
• RODE ZONE:  
  

Omschrijving: het gebied waarbinnen de interventie gebeurt. 
 
Begrenzing: de uitsluitingsperimeter.  
Deze perimeter wordt in principe gecontroleerd, front naar buiten, door D3. 
 
Toegankelijkheid: Mits akkoord van de Dir-CP-Ops, overeenkomstig zijn 
richtlijnen, toegankelijk voor:  

- de interveniërende hulpdiensten. 
- de deskundigen en de technici. 

 
Specifieke maatregelen:  
• Voor de bevolking en werknemers in deze zone; ofwel evacuatie ofwel 

specifieke richtlijnen in functie van de situatie (voorbeeld: binnen blijven 
en sluiten van deuren en ramen). 

• Afhankelijk van de aard van de noodsituatie is het mogelijk dat binnen 
de rode zone bijzondere beschermingskledij of – materieel noodzakelijk 
is. In voorkomend geval is het uiteraard van het grootste belang dat de 
uitsluitingsperimeter buiten deze gevarenzone ligt. Indien er hierover 
geen absolute zekerheid bestaat zal de controle aan deze perimeter 
uitgevoerd worden door D 1 met de nodige beschermkledij. De controle 
van deze perimeter wordt, in voorkomend geval, pas overgenomen 
door D 3, na overleg in de CP-Ops, op beslissing van de Dir-CP-Ops, 
nadat vastgesteld werd dat er geen gevaar is voor de gezondheid voor 
“onbeschermd” personeel. 

• Bij ernstige criminele feiten, bijvoorbeeld bij gijzeling in een gebouw, zal 
de zone tevens ASAP afgesloten worden door D 3, door de bezetting 
van deze perimeter, front naar binnen. 

 
• ORANJE ZONE: 

 
Omschrijving: het gebied waarin de logistieke steun van de hulpdiensten 
georganiseerd wordt. 
 
Begrenzing: de isolatieperimeter  
Gecontroleerd, front naar buiten, door D 3. 
 
Toegankelijkheid: Mits akkoord van de Dir-CP-Ops, overeenkomstig zijn 
richtlijnen, bijkomend toegankelijk voor de personen die er wonen of 
werken. 
De isolatieperimeter is ook de grens tot waar de pers toegelaten wordt. 
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• GELE ZONE: 
 

Omschrijving: het gebied waar de nodige  maatregelen worden genomen 
om de toegang voor de hulpdiensten en het vlot verloop van de hulpacties 
te waarborgen. (verkeerstechnische organisatie) 
 
Begrenzing: de ontradingsperimeter  
Gecontroleerd, front naar buiten, door D3. 
 
Toegankelijkheid:  

• Bewoners en werknemers hebben er vrije toegang. 
• De zone wordt ontraden aan de personen die er niet wonen of 

werken. 
• Deze zone is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer en 

ramptoeristen. 
 

• WAY IN / WAY OUT: 
 

Omschrijving: naderingswegen voor de disciplines van en naar de 
interventiezone. 
Gecontroleerd door D 3. 
Laten toe om op een veilige wijze de interventiezone te betreden. 
Worden ASAP vastgelegd door de Dir-CP-Ops. 

 
• RV-punt (Rendez-vous punt) 
 

Omschrijving: een door de CP-Ops bepaalde plaats waar de voertuigen en 
versterkingen van de verschillende disciplines samenkomen in afwachting 
van en specifieke opdracht. 
 
Locatie: de locatie wordt idealiter voorzien dicht bij de way-in, vlot 
bereikbaar en niet te ver van een grote verkeersader. 
 

• GERECHTELIJKE ZONE: 
 

Omschrijving: op vraag van de gerechtelijke overheid kan in overleg met 
de DIR-CP-Ops eventueel een gerechtelijke zone worden afgebakend. 
 
Begrenzing: de grens van deze zone is de gerechtelijke perimeter. 
 
Toegankelijkheid:  

• Discipline 3 
• Discipline 1 en 2 enkel indien noodzakelijk i.f.v. de uit te voeren 

opdrachten. 
• Geen toegang voor bewoners en werknemers zonder toestemming 

van de Dir-Pol. 
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4.5. Schematisch voorstelling van de interventiezone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 = Controlepunt 
 
 = Controlepunt 
 
 
 
 

4.6. Cartografie 
 

Binnen elke discipline zal gebruik worden gemaakt van eenzelfde set kaarten. 
Deze kaarten worden jaarlijks of naar de noodwendigheden aangepast.  
 
Een set kaarten omvat minimaal:  - wegenkaarten of stratenboek 
      - de stafkaarten van de streek 

- een stadsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RODE ZONE 
Uitsluitingsperimeter

ORANJE ZONE 

Isolatieperimeter

CP-Ops 

GELE  ZONE 

Ontradingsperimeter 

Ziekenhuizen 

Coördinatie- 
comité (CC) 

VMP 
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5. START VAN HET GANIP 
 

• Het afkondigen van het GANIP betekent dat zich een bepaalde noodsituatie 
voordoet op het punt staat zich voor te doen. 

• Het afkondigen van het  GANIP kan ENKEL gebeuren door de burgemeester of 
zijn plaatsvervanger. 

• De verwittiging van het HC 100 en de gouverneur gebeurt in de vorm van het 
bericht “Afkondiging gemeentelijke fase” dat via fax wordt verstuurd. 

• Het betekent dat het HC-100 en de lokale dispatching de opdracht krijgen het 
alarmeringsschema op te starten en de betrokkenen te verwittigen van de 
noodsituatie.  

• De Leden van de veiligheidscel dienen verwittigd te worden door hun diensten 
en begeven zich naar het CC. De leden van de minimale samenstelling van het 
CC begeven zich onmiddellijk naar de afgesproken plaats, de eventueel 
bijkomende leden vervoegen het CC nadat ze daartoe gevraagd werden. 
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5.1. Vorm van het alarmbericht 
 

 Afkondiging Gemeentelijk Fase 
NOOD- EN INTERVENTIEPLAN 
GEMEENTE ……………………… 

 
Van: ………………………………………………………………………………….
 (naam en functie van wie het bericht afkondigt) 

Te bereiken op/via: ………………………………….. 

Aan:  HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30) 

  Provinciegouverneur West-Vlaanderen – opdracht via HC-100  

De burgemeester van de gemeente X kondigt hierbij de gemeentelijke 
fase af. 
Datum:  ……………………………………………... 

Uur: ……………………………………………………… 

Plaats noodsituatie: ………………………………………...................... 

Aard noodsituatie: ……………………………………………………… 
   (bv. verkeersongeval, brand, explosie, gasontsnapping, ...) 

GCC reeds samengeroepen: ja / neen 

Plaats samenkomst GCC: ……………………………………………………. 
Raming aantal slachtoffers:………………………………………………… 

 reëel: ………………………………………………..………………… 

 potentieel: …………………………………………..………………… 

 algemeen voorkomende aard van de verwonding: ……………… 

PLAATS CP-OPS: …………………………………………………………. 

PLAATS VMP:………………………………………………………….…… 

TOEGANGSWEG(EN):………..…………………………………….……. 

VERZAMELPUNT AMB:….……………………………………..………… 

WINDRICHTING: ………………………………………….…………........ 

MIP AFGEKONDIGD? Ja – Neen 

WELKE MIDDELEN ZIJN 

INGEZET?.................................................................................. 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN BETROKKEN? Ja – Neen   

Welke?......................... 

Onthaalcentrum: ………………………………………………………… 

Opmerkingen: …………………………………………………………… 
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5.2. Alarmschema  
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5.3. Te nemen maatregelen (door de verschillende disciplines) 
 

De disciplines begeven zich ter plaatse: 
• Het 100-centrum stuurt de brandweer (D 1), de ziekenwagens en MUG’s 

(D 2) ter plaatse. 
• Het 101-centrum (CIC) of de lokale dispatching stuurt, via de 

dispatching(s) van de betrokken zone of dienst, de interventieploeg(en) 
van de lokale en/of federale politie (D 3) ter plaatse.  

• Navolgend komen D 4 EN D 5 ter plaatse. 
 

 
OPGEPAST – VEILIGHEID VAN HET PERSONEEL !! 
Het HC 100 voor D1 en D2 en het 101-centrum (CIC), via de betrokken 
dispatching(s) voor D3, dienen aan de ploegen duidelijke informatie en 
richtlijnen te geven inzake de aard van het gevaar, de aanrijdrichting en 
het RV-punt dat vastgelegd werd door de D1 of de CP-Ops, eventueel na 
hun eerste bevindingen op het interventieterrein.  
Het CIC of de lokale autonome dispatching legt hiervoor een permanente 
verbinding in met het 100-centrum. 
 
Bijzondere aandacht moet ook gaan naar de herkenbaarheid en de 
veiligheid van alle hulpdiensten op het rampterrein. 
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6. VERDERE ONTWIKKELING VAN ORGANISATIE / 
COÖRDINATIE 
 
 

6.1. Motorkapoverleg 
 

o Nadat de eerste ploegen van de disciplines 1,2 en 3 aangekomen zijn 
op het interventieterrein wordt ASAP een eerste overleg gepleegd 
teneinde een eerste evaluatie te maken en de eerste dringende 
maatregelen te treffen: bepalen van perimeters, parking hulpdiensten, 
VMP, way in/out, nood aan een RV-punt voor versterkingen, … 

o Dit overleg gebeurt meestal rond de eerste radiowagens van de 
disciplines. Het is aan de officier van D 1, met de hoogste graad, om 
hiervoor het initiatief te nemen. 

o Het is belangrijk dat de aanspreekpunten van dit motorkapoverleg 
verder op regelmatige tijdstippen bijeenkomen om de afspraken aan te 
vullen en bestendig bij te sturen waar nodig. 

o Opdrachten zie 3.2.1. Opdrachten o.l.v. de Dir-Cp-Ops 
 
 
 

Schema:  
 

 
 

 = gespreksgroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Motorkap 
overleg 

D 1 

D 2 

D 3 

D 5 

D 4 

Dispatching 

CIC 
101-CENTRALE RADIOWAGENS 

DISCIPLINES 

100-CENTRALE 
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6.2. Motorkapoverleg schuift door naar de radiowagen van de 

brandweer/politie 
 

o Een voertuig speciaal uitgerust met radiocommunicatie (brandweer/politie) 
wordt de CP-Ops. 

o De CP-Ops wordt opgericht op de verbindingswegen naar de 
interventiezone. 

o Op een strategische (veilige) plaats nabij de interventies (VMP) en 
dermate dat de Cp-Ops goed herkenbaar en bereikbaar  is voor de 
toekomende hulpdiensten. De CP-Ops wordt gesignaleerd met een rood 
bord, waarop CP-Ops in witte letters is aangebracht. Op het voertuig staat 
een groen zwaailicht. 

o Elke discipline heeft één afgevaardigde (Dir-Bw/ Dir-Med/ Dir-Pol/ Dir-Log/ 
Dir-Info) in de CP-Ops. Deze afgevaardigde heeft contact met de 
leidinggevende van zijn discipline op het terrein. De eigenlijke leiding van 
de actie op het terrein verloopt vanuit de eigen commando- en 
radiowagens (CP) van elke discipline, deze staan opgesteld in de Cp-zone 
in de nabijheid van de Cp-Ops. 

o Het geheel wordt geleid door de Dir-CP-Ops. 
 
 

Schema:  
Radiowagen wordt stafcar CP-OPS-voertuig 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = Groen zwaailicht    = Gespreksgroepen 
 
 
 
 
 
 

100-CENTRALE 

Dir-CP-Ops 
Dir-Bw (D1) 
Dir-Med (D2) 
Dir-Pol (D3) 
Dir-Log (D4) 
Dir-Info (D5) 
Adviseur 
Vertegenw. bedrijf/instelling 

D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

Dispatching 

 

CIC 
101-CENTRALE 

CP-OPS 
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6.3. De CP-Ops schuift door naar de coördinatiecontainer van de Civiele   
 Bescherming 

 
o Deze speciaal uitgeruste container kan ter plaatse zijn binnen een 

termijn van 2 uur na verwittiging en biedt het nodige comfort en de 
middelen om te vergaderen en te communiceren. Deze wagen/plaats is 
aangeduid met een groen zwaailicht en met het bord “CP-Ops”. 

o Per discipline is er één vaste afgevaardigde aanwezig. De ruimte laat 
niet toe om meer dan één lid per discipline te plaatsen. 

o Vanuit deze plaats kan elke afgevaardigde telefonisch contact leggen 
met de leidinggevende van zijn discipline en kan er ook 
gecommuniceerd worden met het coördinatiecomité (CC). 

o Op vraag van de Dir CP-Ops kunnen hier ook de beelden vanuit de 
lucht, gecapteerd door de Luchtsteun (DSAS), geprojecteerd worden. 

 
 
 

Schema: 
 
 

          Stafcars                        Container civiele bescherming 
             Of andere bepaalde plaats 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      = groen zwaailicht   = gespreksgroepen 
 
 
 
 
 
 

100-CENTRALE 

Dir-CP-Ops 
Dir-Bw (D1) 
Dir-Med (D2) 
Dir-Pol (D3) 
Dir-Log (D4) 
Dir-Info (D5) 
Adviseur 
Vertegenw. bedrijf/instelling 

D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

Dispatching 

 
 

CIC 
101-CENTRALE 

CP-OPS 
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6.4. Coördinatiecomité (CC) is operationeel 
 

- Geïnstalleerd, in principe, in een lokaal verwijderd van het 
interventieterrein. 

- Staat in permanent contact met de CP-Ops. 
- Neemt de beleidsbeslissingen en verzekert de coördinatie. 
- Wordt voorgezeten door de burgemeester. 
- Samen met de ambtenaar verantwoordelijk voor veiligheid 

noodplanning en één afgevaardigde van elke discipline (Dir-Bw/ Dir-
Med/ Dir-Pol/ Dir-Log/ Dir-Info) vormen ze het CC. Deze afgevaardigde 
heeft contact met de afgevaardigde van zijn discipline in de CP-Ops. 

 
 

Schema: 
 
          Stafcars                        Container civiele bescherming 
              Of andere bepaalde plaats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 

Tel + radio 
 
 
 = groen zwaailicht 
  = gespreksgroep   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100-CENTRALE 

Dir-CP-Ops 
Dir-Bw (D1) 
Dir-Med (D2) 
Dir-Pol (D3) 
Dir-Log (D4) 
Dir-Info (D5) 
Adviseur 
Verantw. Bedrijf/instelling 

D 1 

D 2 

D 3 

D 4 

D 5 

Dispatching 

 
 

CIC 
101-CENTRALE 

CP-OPS 

Coördinatiecomité (CC) 
* Burgemeester 
* Ambtenaar noodplanning 
* Gerechtelijke overheden 
* D1/2/3/4/5 
* LO Gouverneur 
* Specialisten - adviseurs 

Lokaal verwijderd van het terrein
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6.5. Radiocommunicatie 
 

6.5.1. Leiding 
 

De leiding van de radiocommunicatie berust bij een Dir-CP-ops, die het gebruik 
van de radiofrequenties regelt.  

 
6.5.2. Gespreksgroepen 
 
Volgens uitgewerkt ASTRID-netwerk. 
 
6.5.3. Communicatie 

 
• De verschillende andere disciplines treden met elkaar in contact via de 

CP-Ops. Hiertoe vaardigen ze een verbindingsman af in de CP-Ops.  
• De verbinding tussen de CP-Ops en de verschillenden diensten gebeurt op 

de eigen frequentie van die diensten (Federale Politie, Lokale Politie, Rode 
Kruis, Vlaamse Kruis, …) in hun respectievelijke commandovoertuigen 
(CP). Deze worden opgesteld in de CP Zone. 

 
6.6. Verdeling van de slachtoffers over de ziekenhuizen 

 
• De Dir-Med wordt aangesteld conform KB 2 februari 2007. 
• Voor de overige verantwoordelijke functies die door de MUG uitgevoerd 

worden, wordt verwezen naar het provinciale MIP: TRI, REG, OFF AMB, OFF 
VMP. 

• De verdeling van de slachtoffers over de verschillende ziekenhuis gebeurt 
volgens het ziekenhuisverdeelschema. 

• De betrokken ziekenhuizen worden door het HC 100 gealarmeerd. Zij dienen 
hun intern rampenplan op te starten om de toegewezen slachtoffers (4% van 
de beddencapaciteit) te kunnen opvangen en verzorgen. 

• (Zie Provinciaal MIP) 
 
6.7. Psycho-Sociaal Hulpverlening (P.S.H) 

 
6.7.1. Doelstelling 
 
Psychosociaal Interventieplan (PSIP) activeert en coördineert psychosociale 
ondersteuningsacties bij collectieve noodsituaties zowel in de acute fase als in de 
nazorg voor alle getroffenen: gewonden, niet-gewonden, hulpverleners, 
verwanten (familie, vrienden, …), getuigen en eventuele andere getroffen 
groepen.  
Het doel van het PSIP is psychosociaal evenwicht van de betrokkenen te helpen 
herstellen tijdens en na een collectieve noodsituatie. 
 
6.7.2. Opdrachten 
 
De basisopdrachten van het PSIP in de acute fase zijn:  

 Het groeperen van de niet-gewonden op het rampterrein. 
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 Het vervoer van de niet-gewonden naar en plaats buiten het rampterrein. 
 Het installeren en uitbouwen van een onthaalcentrum voor niet-gewonden. 
 Opvang van verwanten. 
 Het installeren en uitbouwen van een telefooninformatiecentrum (TIC) voor 

verwanten. 
 Het eenvormig registreren. 
 Het verlenen van hulp aan het medische interventieplan (MIP) voor wat 

betreft de vaststelling van de identiteiten van gewonden en het verstrekken 
van identiteitsgegevens ten behoeve van de FGI of zijn afgevaardigde, die 
deze meedeelt in het coördinatiecomité. 

 Opvang van familie van overledenen en vermisten. 
 Inrichten van een rouwkapel en organiseren van de opvang van familie 

van overledenen. 
 Het doorlopen van de acties zoals vastgesteld in de scharnierpunten 

“postcrisisbalans (PCB)” en het “psychosociaal coördinatiecomité (PSCC). 
 

6.7.3. Samenstelling 
 
Het PSIP heeft een coördinatiestructuur op basis van lokale netwerken:  
Psychosociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH).  
 
PSH bestaat uit Coördinatoren, Hulpverleners/Logistieke groepen. 
 
6.7.4. Verantwoordelijkheid 
 
Psychosociaal Interventieplan (PSIP) is een taak van discipline 2 binnen de 
algemene noodplanning en valt onder de verantwoordelijkheid van de Federaal 
Gezondheidsinspecteur (FGI), hij wordt voor deze opdracht bijgestaan door de 
Psychosociaal manager (PSM). 
De burgemeester is verantwoordelijk voor de opbouw van de psychosociale 
gemeentelijke structuren. (PSH-netwerken) 
 
6.7.5. Locaties 
 
Zie lijsten onthaalcentra. 
 

 
6.8. Pers- en informatiecentrum 

 
Een pers- en informatiecentrum wordt ingericht op een vooraf afgesproken 
locatie. 
 

 Er zijn voldoende faciliteiten aanwezig (techniek en logistiek). 
 Bij voorkeur niet in de nabijheid van het CC. 
 Bij voorkeur niet te ver buiten de ontradingsperimeter. 
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7. SCHUILGAAN – ONTRUIMEN en EVACUATIE  
 

7.1. Schuilgaan 
 

7.1.1.  Beslissing 
 

De voorzitter van de coördinatiecomité neemt de beslissing om, indien nodig, een 
schuilmaatregel uit te vaardigen in een bepaalde zone en voor een bepaalde 
duur. 
Schuilgaan omvat het binnenblijven (na sluiten van ramen en deuren) van 
iedereen in de zone en het afsluiten van toegangswegen naar de zone door de 
politiediensten. 

 
7.1.2.  Mededeling aan de bevolking 

 
De bevolking wordt van de schuilmaatregelen op de hoogte gebracht: 

- via het inzetten van één of meerdere wagens met geluidsversterking 
- via radio, televisie, internet en website. 

 
7.2. Ontruimen 
 

7.2.1. Definitie 
 
Het voor bepaalde duur verlaten van de verblijfplaats op een advies van parate 
diensten.  

 
7.2.2. Beslissing 
 
Brandweer en politie kunnen direct tot een dergelijk advies overgaan, indien 
daarvoor, binnen aan te geven grenzen, een mandaat is verstrekt. Een 
voorwaarde daarbij kan zijn dat zij de ontruiming zelf in goede banen kunnen 
leiden (let op onderscheid met evacuatie) 
De ontruiming wordt opgestart door discipline 3, bij aankomst PSH nemen zij de 
verantwoordelijkheid voor de oprichting en uitbouw van het opvangcentrum. 
 
7.2.3. Mededeling aan de bevolking 
 

- Bevrijding en redding door interventieploegen 
- Verwittiging door Politie 

Er wordt en eerste verzamelplaats aangeduid. 
 
7.2.4. Evacuatieteam 
 
Discipline 3 zorgt voor de verzameling van de ontruimde personen. 
Nadat een opvangcentrum bepaald is, zorgt discipline 3 voor vervoer en de 
eerste opvang. 
Bij aankomst PSH wordt de taak van discipline 3 overgenomen.  
PSH zorgt voor de verdere uitbouw en coördinatie. 
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7.2.5. Te voorziene maatregelen 
 

• Vastleggen 1 of meerdere verzamelplaatsen 
• Bepalen opvangplaats voor de ontruimde personen 
• Regelen vervoer naar de opvangplaats met:  - eigen middelen 

- gemeenschappelijk vervoer 
- voertuigen hulpdiensten 
- opgeëiste voertuigen 

• Discipline 3 zorgt voor de verkeersbegeleiding en voor de bewaking van 
de toegangen tot de zone. 

 
 
7.2.6. Meest geschikte onthaalcentra voor minder dan 12 u. 
 

Zie bijlagen en checklijst. 
 

7.3. Evacuatie 
 

7.3.1. Definitie 
 
Evacueren is het verplaatsen (inclusief redden) van mensen, dieren en 
(eventuele) goederen naar een veilige plaats tot en stabiele eindsituatie is bereikt. 
Onder evacuatie vallen ook alle activiteiten die nodig zijn om dit mogelijk te 
maken, zoals registratie, vervoersbegeleiding, opvang en verzorging, terugkeer 
en nazorg. 
 
7.3.2. Beslissing 

 
De voorzitter van het coördinatiecomité kan beslissen tot een tijdelijke evacuatie 
van de bevolking uit een bepaalde zone en voor een bepaalde duur. 

 
De evacuatie wordt opgestart door discipline 3, bij aankomst PSH nemen zij de 
verantwoordelijkheid voor de oprichting en uitbouw van het opvangcentrum. 

 
7.3.3. Mededeling aan de bevolking 

 
De bevolking wordt op de hoogte gebracht: 

- via het inzetten van één of meerdere wagens met geluidsversterking 
- via radio, televisie, internet en website. 

In de mededeling wordt de manier van evacueren meegedeeld (eigen wagens of 
gemeenschappelijk vervoer, opvangplaatsen, …) 

 
7.3.4. Te voorziene maatregelen 

 
• Het vervoer kan gebeuren met: - eigen wagen 

       - gemeenschappelijk vervoer 
       - voertuigen van de hulpdiensten 
       - opgeëiste voertuigen 

• De Lokale Politie zorgt voor de mededeling, voor de verkeersgeleiding en 
voor de bewaking van de toegangen tot de zone.  
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• De evacuatieplaatsen worden vastgelegd. 
• Er wordt gezorgd voor onthaal op de evacuatieplaatsen, registratie van de 

aankomenden, bedden, dekens, voeding, sanitaire en sociale hulp (P.S.H. 
– D.S.I)… 

• Eventueel wordt gezorgd voor ontsmetting van personen en voertuigen 
aan de uitgang van het rampgebied. 

• Er wordt een hulppost voorzien voor kleine verzorgingen of 
artsenconsultaties. 

 
7.3.5. Meest geschikte onthaalcentra voor meer dan 12 u. 

 
Zie bijlagen en checklijst. 
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8. EINDE ALARM 
  

8.1. Definitie 
 

Het einde van het alarm kan afgekondigd worden wanneer de permanente 
coördinatie tussen alle disciplines niet meer noodzakelijk is. Vooraleer het einde 
van het alarm te kunnen afkondigen dienen de nodige voorbereidende 
maatregelen getroffen te worden om de nog nodige coördinatie te blijven 
verzekeren. 
 

8.2. Voorbereidende maatregelen 
 

Het afkondigen van het einde alarm betekent dat de continue coördinatie (middels 
CC of CP-Ops) niet meer voor alle entiteiten van alle disciplines strikt 
noodzakelijk is. Het einde alarm moet dus kunnen toelaten dat de verplichtingen 
inherent aan de alarmfase gedeeltelijk kunnen worden afgebouwd. 
 
Het einde van het alarm betekent niet dat de gebeurtenis is afgelopen. Meerdere 
disciplines kunnen nog actief zijn op het terrein en nood hebben aan coördinatie. 
 
Het beheer van de noodsituatie eindigt ook voor de bevoegde overheid niet 
automatisch bij het afsluiten van de acute bestrijding van de noodsituatie. De 
bevoegde overheid zal er moeten voor zorgen dat de nodige schikkingen zijn 
genomen om het verdere verloop van de ramp te beheren, de normalisatie naar 
een gewone situatie te organiseren (evacuatie/ontruiming, werking van de 
verschillende diensten) en om de getroffenen verder te helpen of door te 
verwijzen naar een meer adequate vorm van hulp, bijvoorbeeld inzake 
psychosociale zorg of tussenkomst van het rampenfonds of verzekering. 
 

8.3. Beslissingsbevoegdheid 
 

Het einde van het alarm wordt afgekondigd door de voorzitter van de CC, of de 
Dir-CP-Ops. 
De diensten of disciplines waarvoor het alarm afgelopen is worden verwittigd via 
hun operationeel verantwoordelijke in de CP-Ops. 
  

8.4. Evaluatie 
 

- Na elke noodsituatie of ontplooiing van het ANIP, wordt zo snel mogelijk 
een evaluatievergadering georganiseerd door de bevoegde overheid.  

- Alle verantwoordelijken en disciplines worden hierop uitgenodigd. 
- Er wordt een verslag opgesteld. 

 
8.5. Nazorg of debriefing 
 
Indien noodzakelijk of na grootschalige incidenten of noodsituaties wordt een 
debriefing of nazorg voorzien met hulpverleners en/of betrokkenen. 
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Deze nazorg of debriefing dient op een professionele manier te gebeuren en moet 
goed voorbereid zijn.  

 
 

9. EVENEMENTEN EN  MANIFESTATIES  
  
Tot de bijzondere onderrichtingen behoort de omzendbrief van 10 december 1987 
betreffende ordehandhaving – gecoördineerde algemene onderrichtingen, die 
onverminderd van toepassing blijft.  
 
Bestuurlijke overheden zullen met betrekking tot het beheer van geplande 
gebeurtenissen en manifestaties die risico’s inhouden voor de openbare rust (rust, 
veiligheid, gezondheid) een coördinatievergadering bijeenroepen, waarop de nodige 
afspraken tussen alle betrokken partijen, inclusief de organisator, worden gemaakt op 
het vlak van politionele en civiele veiligheid.  
 
 

9.1. Voorbereiding en minimale gegevens voor evenementen en 
manifestaties. 

 
- De gegevens worden verzameld in het formulier ”Melding evenementen”.  
- Na overleg met de disciplines 1, 2 en 3  wordt al dan niet bijkomend een 

coördinatievergadering belegd. 
- Op basis van een evaluatie van de gegevens en de risico’ s wordt en BNIP of 

en Noodplanningszone opgesteld. 
- Alle betrokken partijen krijgen dit document voorafgaand aan het evenement. 

 
9.2. Noodplanningsdocumenten 
 

9.2.1. Noodplanningszone (zie bijlage) 
 

9.2.1.1. Gegevens evenement 
 

- Evenement 
- Locatie 
- Datum, uur begin en einde 
- Verantwoordelijke organisatie tijdens evenement 
- Bereikbaarheid manifestatie 
- Parkings 
- Doelgroep en leeftijd 
- Verwacht aantal bezoekers 
- Bijzondere risico’s 
- Aanwezige (hulp)diensten + naam verantwoordelijke + GSM 
- Is politie verwittigd. 

 
9.2.1.2. Organisatie in geval van en incident 
 

- Way–in 
- RV-punt 
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- Locatie VMP + gegevens contactpersoon 
- Locatie opvangplaats geëvacueerden 
- Kleine noria (indien noodzakelijk) 
- Way-out 
- Ziekenhuis met wachtdienst 
- Aanwezigheid commandopost 

 
9.2.2. BNIP (zie bijlage) 
 

DEEL I: Algemene gegevens 
1. Gegevens evenement 

1.1. Omschrijving 
1.2. Wettelijke bepalingen en officiële documenten 
1.3. Betrokken gemeenten 
1.4. Organisator 
1.5. Verantwoordelijken en contact tijdens het evenement 

1.5.1. Organisatie 
1.5.2. Brandweer 
1.5.3. Medische diensten 
1.5.4. Politie 

1.6. Programma en randactiviteiten 
1.7. Verwacht aantal deelnemers 
1.8. Coördinatievergaderingen 

 
DEEL II: Risicoanalyse en specifieke interventieprocedures 

2. Risicoanalyse 
3. Ongevallenscenario’s  

3.1. Medische risico’s 
3.2. Risico’s brandweer 
3.3. Politionele risico’s 

4. Interventieprocedures 
4.1. Geïsoleerde incidenten 
4.2. Grootschalige incidenten medisch en brandweer 
4.3. Grootschalig incident politioneel 

 
DEEL III: Beschikbare interventiemiddelen 

5. Inzet per discipline 
5.1. Discipline 1 – Brandweer 
5.2. Discipline 2 – Medische diensten 
5.3. Discipline 3 – Politie 

 
DEEL IV: Organisatie in geval van een incident 

6. Coördinatie tussen de disciplines / CP-Ops / CC 
6.1. CP-Ops 
6.2. GCC 

7. Noodplanningszone 
 

Bijlagen 
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Afkortingen 
 
Verspreiding BNIP 
 

 
9.3. Noodsituatie op een manifestatie of evenement. 
 
Indien er zich, tijdens een evenement of manifestatie een onverwachte gebeurtenis 
voordoet die het karakter aanneemt van en noodsituatie, zal de overschakeling naar 
het beheer van de nieuw ontstane situatie als volgt verlopen: 
 

- De bepalingen en afspraken voor de opstart van de noodsituatie 
worden gevolgd. (zie BNIP - Deel IV en “Organisatie in geval van een 
incident” noodplanningszone) 

- Bij ernstige redenen voor aanpassing van deze afspraken, worden na 
multidisciplinair overleg nieuwe afspraken gemaakt en meegedeeld aan 
ALLE disciplines en actoren. 

- De specifieke interventieprocedures worden gevolgd (BNIP - Deel II – 
punt 4) 

- Eens alle noodzakelijke disciplines aanwezig zijn en de voorbereidende 
afspraken uitgevoerd werden, kan het beheer van de noodsituatie 
verder verlopen volgens het van toepassing zijnde ANIP. 

- De verantwoordelijken en contactpersonen met GSM, ook voor 
opschaling, zijn beschikbaar in het BNIP of het document 
noodplanningszone. 
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VOORWOORD 
 

Voor het beheer van een mogelijke noodsituatie stelde de veiligheidscel 
INGELMUNSTER een Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) op, dit 
plan omvat het alarmeren van de vereiste personen en diensten, het inzetten van het 
noodzakelijke personeel en materieel, het nemen van maatregelen alsook de coördinatie 
van de interventies op operationeel en beleidsvlak.  
 
Het doel van een Algemeen Nood- en Interventieplan is, via multidisciplinaire aanpak, 
communicatie, procedures en werkafspraken, in eerste instantie het redden van de 
slachtoffers en het beschermen van de bevolking en daarnaast de dreiging verminderen 
of wegnemen, de noodsituatie bestrijden, de gevolgen zoveel mogelijk beperken, en de 
openbare orde handhaven of eventueel herstellen. 
 
Het plan is ingedeeld in 3 delen. 
 

• Deel I -  Handleiding – Bestaat uit de uitwerking en de toepassing van het KB 16 
februari 2006 en de NPU-1 van 26 oktober 2006. Dit eerste deel is algemeen en 
dus NIET gemeentespecifiek. 

• Deel II – Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) – Dit luik is een 
concretisering van het KB op gemeentelijk niveau. Het bestaat voor een groot 
deel uit actiekaarten. 

• Deel III – Bijlagen – Is samengesteld uit lijsten met contactgegevens en informatie 
die van belang is voor de personen of organen die betrokken zijn bij de nood- en 
interventieplanning in de gemeente. Dit laatste deel is eveneens 
gemeentespecifiek. 
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INFORMATIE OVER HET PLAN 
 

1.1. Identificatiegegevens 
 

1.1.1. Benaming van het plan  
Algemeen Nood- en Interventieplan Ingelmunster 

 
1.1.2. Datum- en/of versienummer 

JANUARI 2009 – versie 1.0.0 
 

1.1.3. Veiligheids- vertrouwelijkheidsgraad 
Verspreiding enkel volgens verspreidingslijst per gemeente 
Canvas voor aangesloten gemeenten Midwest 

 
1.1.4. Identificatie van de schrijver:  

Bourdeau Barbara :NIP Ambtenaar Roeselare – Izegem – 
Hooglede (Politiezone RIHO) 
Adviseur NIP Ambtenaar: Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, 
Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, 
Staden, Wielsbeke en Wingene. 
Decoopman Wim: NIP Ambtenaar Ingelmunster 
 

1.2. Gegevens over uitwerking en goedkeuring van het plan 
 

1.2.1. Datum van voorlegging gemeentelijke veiligheidscel 
 21 januari 2009 

 
1.2.2. Datum en aanvaarding door de gemeentelijke veiligheidscel 

 21 januari 2009 
 

1.2.3. Datum en aanvaarding door de gemeenteraad 
 23 Juni 2009 

 
1.2.4. Datum en goedkeuring door de provinciegouverneur 
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1.3. Verspreidingslijst en – procedure 
 
Gemeentelijke diensten en overheden 
Burgemeester     
Gemeentesecretaris 
Alle leden Gemeenteraad 
Voorzitter OCMW 
Alle leden Veiligheidscel Ingelmunster 
Milieudienst 
Alle gemeenten van de politiezone MIDOW 
 
Provinciale en Federale diensten en overheden 
Gouverneur West-Vlaanderen 
Federaal Gezondheidsinspecteur West-Vlaanderen 
Federale dienst Openbare Hulpverlening – Civiele Veiligheid 
Hulpcentrum 100 West-Vlaanderen 
 
Discipline 1 
Brandweercommandant 
Officieren 
Korpsgeneesheer 
 
Discipline 2 
H.- Hartziekenhuis Roeselare 
Stedelijk Ziekenhuis Roeslare 
Sint-Jozefskliniek Izegem   
Sint-Andries Tielt 
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem 
AZ Groeninge Kortrijk 
Coördinatoren PSH Ingelmunster (MIDOW) 
Rode Kruis West-Vlaanderen 
Rode Kruis afdeling Izegem 
Vlaams Kruis 
 
Discipline 3 
Zonesecretariaat Lokale Politie MIDOW 
Directeur politiepost 
Federale Politie – DIRCO – Kortrijk 
Federale Politie – DIRJUD – Kortrijk 
Procureur des Konings – Kortrijk 
Communicatie en informatiecentrum Brugge – CIC  
Spoorwegpolitie 
Federale Wegpolitie – Kortrijk 
 
Discipline 4 
Civiele Bescherming – Permanente Eenheid Jabbeke 
Technische dienst gemeente Ingelmunster - Ingenieur 
Krijgsmacht Terr. Comd. Prov. 
 
Discipline 5 
Communicatieambtenaar gemeente 

 
1.4. Wijze van verspreiding (papier, digitaal, …) 
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Verspreiding door Ambtenaar Nood- en Interventieplanning per post en/of 
elektronisch in pdf-formaat. 
 

1.5. Versiebeheer – wijzigingen – updates – methodologie 
 

Het GANIP Deel I wordt aangepast bij verschijnen van nieuwe KB’s, 
wetgeving of omzendbrieven en/of uitvoeringsbesluiten. 
Het GANIP Deel II wordt minstens jaarlijks herzien en indien er zich grote 
wijzigingen aandienen. 
Het GANIP Deel III is een permanent aandachtspunt voor alle leden en 
disciplines van de veiligheidscel. Minstens tweemaal per jaar wordt de 
actualisering voorzien als agendapunt in de veiligheidscel. 
 
De versies zijn voorzien van een codering bestaande uit 3 cijfers. 

o Het eerste cijfer wordt aangepast wanneer er strategische 
wijzigingen aangebracht worden.  

o Het tweede cijfer wordt gewijzigd bij belangrijke inhoudelijke 
wijzigingen aangebracht worden. 

o Het derde cijfer wordt gewijzigd bij kleine wijzigingen. 
 

Versienumme
r 

Datum Wijzigingen/Updates Aangebracht door 
 

1.0.0 Januari 2009 Verwerking volgens 
Typestructuur Provincie en 
MIDWEST 
DOEL: Werkinstrument 

BOURDEAU BARBARA 
Adviseur NIP Ambtenaar 
DECOOPMAN WIM 
NIP Ambtenaar 
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VOORBEREIDING OP NOODSITUATIES IN INGELMUNSTER 
 

1.6. Veiligheidscel 
 

1.6.1. Samenstelling 
 

 Ingelmunster 
Burgemeester De Clercq J-P 
NIP Ambtenaar 
Adviseur NIP 
Ambtenaar 

Dhr. Decoopman Wim 
Mevr. Bourdeau Barbara 
 

Discipline 1 Olt. Mommerency Claude 
Discipline 2 
 

Vertegenwoordiger St.-Jozefskliniek 
Dr. Vandecandelaere Stefan 
Coördinator PSH-netwerk 
Vertegenwoordiger FGI 

Discipline 3 Dirco HCP Dhoest Luc 
CP Samyn J-M 

Discipline 4 Kol. Van Der Eecken 
Maj. Boydens 
Officier van dienst 

Discipline 5  Mevr. D’Hespeel Ilse 
Bestuursecretaris Dhr. Demasure José 
ICT-verantwoordelijke Dhr. Vansteenkiste Rik 
Schepen Communicatie Dhr. Vercruysse Yves 

 
 

1.6.2. Organisatie van de werking 
 

1.6.2.1. Plaats van de vergadering 
Polyvalente zaal Gemeentehuis Ingelmunster, Oostrozebekestr. 4 
Vergaderzaal Brandweer Ingelmunster, Schoolstraat 59 

 
1.6.2.2. Frequentie van de vergadering 

o 3 à 4 maal per jaar  
o Bijkomend volgens noodzaak 

 
1.6.2.3. Praktische modaliteiten 

De ambtenaar noodplanning staat in opdracht van de 
burgemeester  in voor: 
- de reservatie van de zaal en de apparatuur 
- de opmaak van de agenda 
- de opmaak en de verspreiding van de uitnodiging  
- de opmaak en de verspreiding van het verslag  
- de verspreiding van bijlagen en documenten (elektronisch of 

per post) 
- het onthaal van de leden veiligheidscel 
- het notuleren tijdens de veiligheidscel 
 
 
De Burgemeester: 
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- controle uitnodiging en tekenen voor goedkeuring. 
- zit de veiligheidscel voor  

 
1.6.3. Opdrachten 

- Opdrachten veiligheidscel in navolging van KB van 16 februari 2006 
betreffende de nood- en interventieplannen. 

- De ambtenaar noodplanning staat in voor: 
o de uitwerking van de Nood- en Interventieplannen. 
o het organiseren van oefeningen. 
o het organiseren van de evaluaties van noodsituaties en 

oefeningen. 
o het coördineren van de risico-inventarisatie. 
o het coördineren van de monodisciplinaire plannen. 
o Het gebruik van het formulier “Melding evenementen” en de 

verwerking in een Noodplanningszone of een BNIP afhankelijk van 
de risicoanalyse. 

o Het organiseren van veiligheidsrondgangen op evenementen en 
manifestaties. 

 
1.6.4. Uitrusting 

o de ambtenaar noodplanning beschikt over een laptop met draadloze 
internetverbinding 

o andere multimedia apparatuur is beschikbaar, mits reservering. 
(Beamer, smartboard, …) 

o elk lid van de veiligheidscel kan steeds beschikken over de meest 
recente versie van de documenten en bijlagen (ANIP, BNIP, 
Melding evenementen, Noodplanningzone, …) 

o alle leden van de veiligheidscel kunnen in geval van een 
noodsituatie gebruik maken van de multimedia-apparatuur van de 
gemeente Ingelmunster. 

 
1.7. Coördinatiecomité  

  
1.7.1. Ligging 

o Gemeentehuis Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4 
o Alternatieven: 

• Sociaal huis, Oostrozebekestraat 6 - Ingelmunster 
• Brandweerkazerne, Schoolstraat 59 

 
1.7.2. Toegangsprocedures 

o Onthaal: medewerkers van de gemeente of van de veiligheidscel 
kunnen in het gemeentehuis en in het Sociaalhuis binnen. 

o Brandweerkazerne is permanent bemand 
 

1.7.3. Samenstelling 
Het Coördinatiecomité wordt voorgezeten door de burgemeester van de 
gemeente of de persoon die hem wettelijk vervangt. Hij of zij wordt hierbij 
minimaal bijgestaan door volgende personen of personen die deze functie 
vervullen: 
 

 Minimale samenstelling 
o De burgemeester (Voorzitter) 
o De brandweercommandant of een plaatsvervangende officier  
o De vertegenwoordiger discipline 2  
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o Coördinator PSH Ingelmunster (MIDOW) 
o De vertegenwoordiger D3 (Korpschef of Comm. Samyn) van de PZ 

MIDOW 
o De verantwoordelijke technische dienst 
o De communicatie ambtenaar 
o De ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning 
o Persoon die instaat voor het secretariaat 
o ICT medewerker gemeente Ingelmunster 
 

 Voor zover aanwezig met middelen of mensen op het rampterrein 
o De bevelhebber van de civiele bescherming – Permanente Eenheid 

Jabbeke 
o Officier Federale Politie en/of steundienst 
 

 Bijkomend en afhankelijk van de noodsituatie 
o Voorzitter OCMW 
o Federale politie – DIRCO Kortrijk 
o Federale politie – DIRJUD Kortrijk 
o Procureur des Konings 
o Vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen 
o Verantwoordelijke en/of preventieadviseur van het getroffen bedrijf of 

instelling 
o Verantwoordelijken van andere dan bovengenoemde 

hulpverleningsorganisaties 
o Deskundigen, experten en technici 

 
De leden van de minimale samenstelling en de bevelhebbers van de 
aanwezige diensten op het terrein begeven zich onmiddellijk naar het GCC, 
van zodra het opgestart wordt. De andere personen vervoegen het GCC van 
zodra ze daartoe uitgenodigd worden. 

 
1.7.4. Configuratie van de lokalen en uitrusting  

o Vergaderruimte  
o ANIP – BNIP (statisch) 
o Cartografie 
o Lijsten met contactpersonen en –gegevens 
o Diverse stopcontacten 
o Diverse aansluitingen internet 
o Telefonie  (diverse aansluitingen) 
o Astrid – gespreksgroepen (GB-WVL-CC) 
o Magnetisch White Board en toebehoren 
o Laptop (1) 
o Smartboard 
o Verschillende faxtoestellen  
o Verschillende kopieertoestellen 
o Bureelmateriaal (Kleefband, transparant, stiften, lat, …) 
o Koffie 
o Frisdrank 

 
1.7.5. Opdrachten van het personeel 

o Het GCC wordt georganiseerd en gecoördineerd onder de 
verantwoordelijkheid van de burgemeester. 

o De NIP ambtenaar staat in voor de praktische opstart: 
accommodatie, inrichting, multimedia, … 

o De leden van het GCC volgen de actiekaart. 
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o Er wordt voorzien in secretariaat. 
 
 

1.8. Radio-operatorkamer (verbinding GCC met CP-Ops) 
 

1.8.1. Ligging 
Op iedere locatie is een afzonderlijke ruimte voorzien 
 

1.8.2. Toegangsprocedures 
o Onthaal: medewerkers van de gemeente of van de veiligheidscel 

kunnen in het gemeentehuis en in het Sociaalhuis binnen. 
o Brandweerkazerne is permanent bemand 

 
1.8.3. Configuratie van de lokalen en uitrusting  

o Vergaderruimte  
o ANIP – BNIP (statisch) 
o Cartografie 
o Lijsten met contactpersonen en –gegevens 
o Diverse stopcontacten 
o Diverse aansluitingen internet 
o Telefonie  (diverse aansluitingen) 
o Astrid – gespreksgroepen (GB-WVL-CC) 
o Magnetisch White Board en toebehoren 
o Laptop (1) 
o Smartboard 
o Verschillende faxtoestellen  
o Verschillende kopieertoestellen 
o Bureelmateriaal (Kleefband, transparant, stiften, lat, …) 
o Koffie 
o Frisdrank 

 
1.8.4. Opdrachten van het personeel 

o Indien noodzakelijk hulp bij en ondersteuning van de communicatie 
tussen het GCC en de verschillende disciplines in de CP-Ops. 

 
1.9. Perscentrum 

 
1.9.1. Ligging 

o Raadzaal Gemeentehuis Ingelmunster, Oostrozebekestraat 4 
o Alternatief: Zaal in omgeving noodsituatie -  buiten de 

ISOLATIEPERIMETER 
 

1.9.2. Toegangsprocedure 
o Controle informatieambtenaar of vervanger 
o Fysisch afscheiden door sluiten tussendeur (gang/inkom) 

 
1.9.3. Configuratie van de lokalen en uitrusting  

 
1.9.4. Opdrachten van het personeel 

o Zie Monodisciplinair plan Informatie 
1.10. Centrum voor informatie aan de bevolking 
 
1.11. Telefooninformatiecentrum 
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Het Centrum voor informatie aan de bevolking en het TIC worden voor de 
gemeente Ingelmunster gezamenlijk georganiseerd. 

 
1.11.1. Ligging 

o Sociaal huis, Oostrozebekestraat 6 - Ingelmunster 
o Alternatief: Brandweerkazerne, Schoolstraat 59 

 
1.11.2. Toegangsprocedure 

o Onthaal: medewerkers van de gemeente of van de veiligheidscel 
Kunnen in het gemeentehuis en in het Sociaalhuis binnen. 

o Brandweerkazerne is permanent bemand 
 

1.11.3. Configuratie van de lokalen en uitrusting  
o Zie Monodisciplinair plan Informatie 

 
1.11.4. Opdrachten van het personeel 

o Zie Monodisciplinair plan Informatie 
o Zie PSIP 
o Het centrum voor informatie aan de bevolking en het TIC wordt in 

eerste instantie bemand door een medewerker die wordt 
aangeduid door de communicatieambtenaar. 

o Indien de noodsituatie dit vereist, wordt er een opsplitsing voorzien 
en ontstaat er een samenwerking tussen de communicatiedienst en 
de medewerkers PSH Ingelmunster (MIDOW). 

 
1.12. Opvangcentra 

 
1.12.1. Ligging 

o Zie bijlage onthaalcentra < 12 u 
o Zie bijlage onthaalcentra > 12 u 

 
1.12.2. Toegangsprocedure 

o Geen 
 

1.12.3. Configuratie van de lokalen en uitrusting  
o Zie PSIP 

 
1.12.4. Opdrachten van het personeel 

o Zie PSIP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.13. Risico- inventaris 

 
De risico’s worden ingedeeld volgens een typologie vastgesteld in de cursus 
“Crisissituatiebeheer” van FOD Binnenlandse Zaken. 
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1.13.1. Rampen met betrekking tot verkeer en vervoer 

 
1.13.1.1. Luchtvaartongevallen 

• Helihavens: Geen 
• Warme luchtballons 
• Zie Provinciaal BNIP Luchtvaartongevallen 

 
1.13.1.2. Ongevallen op het water 

• Kanaal Roeselare – Leie 
o Vrachtvervoer 
o Pleziervaart 

 
1.13.1.3. Verkeersongevallen op het land 

• N 50 : Brugge-Kortrijk – N 357 : Ingelmunster-Oostrozebeke 
• Spoorlijn Brugge – Kortrijk (lijn 66) 

o Station Ingelmunster 
o Zie Provinciaal BNIP Spoorwegongevallen 

 
1.13.2. Rampen met gevaarlijke stoffen 

 
1.13.2.1. Ongevallen met brandbare en/of explosieve stoffen 

• Tijdens transport: volgens berichtgeving 
• Bedrijven met gevaarlijke, hinderlijke en/of ongezonde 

goederen in bewaring of verwerking: zie bijlage – Zie 
voorafgaande interventieplannen brandweer. 

• Pijpleidingen: 
o Aardgas (midden druk): Fluxys NV: zie Provinciaal BNIP 

ondergrondse leidingen en voorafgaande 
interventieplannen brandweer. 

o Waterstofleiding: Air Liquide Industries Belgium n.v.: zie 
Provinciaal BNIP ondergrondse leidingen en 
voorafgaande interventieplannen brandweer. 

 
1.13.2.2. Ongevallen met giftige stoffen 

• Tijdens transport: Volgens berichtgeving 
• Bedrijven met gevaarlijke, hinderlijke en/of ongezonde 

goederen in bewaring of verwerking: zie bijlage – Zie 
voorafgaande interventieplannen brandweer 

 
1.13.2.3. Kernongeval 

• Tijdens transport: Volgens berichtgeving 
• Geen kerncentrales in de gemeente of omgeving 
• Meldingsplicht voor in de wet vermelde transporten 

 
 
 
 
 

1.13.3. Rampen met betrekking tot  de volksgezondheid 
 

1.13.3.1. Bedreiging volksgezondheid 
• Business Continuity Planning 
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• Federale maatregelen i.g.v. Vogelgriep 
• Federale maatregelen i.g.v. Blauwtong 
• Grootschalige besmetting/vergiftiging leidingwater of voedsel 
• Invasie van dieren 
• Zie Federaal BNIP FOD Volksgezondheid 

 
1.13.3.2. Ziektegolf 

• Zie Federaal BNIP FOD Volksgezondheid 
 

1.13.4. Rampen met betrekking tot de infrastructuur 
 

1.13.4.1. Ongevallen in tunnels 
• Niet van toepassing 
• Enkel ondergrondse garages op privé-domein 
• Enkel 2 voetgangerstunnels 
 

1.13.4.2. Branden in grote gebouwen 
 
1.13.4.3. Instorting van gebouwen 

• Gebouwen voor verblijf: appartementen 
• Bedrijfsgebouwen 
• Rusthuis, Maria Rustoord WZC, Weststraat 53, Ingelmunster 
• Serviceflats, OCMW 
• Scholen 
• Vakantieverblijven: ’t Roosje, Weststraat 14, Ingelmunster 
• Gebouwen met grote publieksfunctie 
• Speelpark Aviflora 
• Grote verkoopspunten 

 
1.13.4.4. Uitval nutsvoorzieningen 

• Afhankelijk van de situatie, locaties, oppervlakte: zie BNIP 
Uitval nutsvoorzieningen (nog niet opgesteld) 

 
1.13.5. Rampen met betrekking tot de bevolking 

 
1.13.5.1. Paniek in menigten 

• Evenementen en Fuiven: zie BNIP’s en Noodplanningszone 
• Wielerwedstrijden 
• Sportmanifestaties 
• Gebouwen met grote publieksfunctie 
• Markten 
• Concerten: 11 juli –viering, Labadoux,…  
• Kersthappening 

 
1.13.5.2. Grootschalige ordeverstoringen 

• Stakingen 
• Civiele onrust 

 
1.13.6. Natuurrampen 

 
1.13.6.1. Overstromingen 
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1.13.6.2. Natuurbranden 
• Kasteelpark 

 
1.13.6.3. Extreme weersomstandigheden 

• Ozon- en Hittegolfplan 
• Situationeel: Storm, ijzel,… 
• zie Federaal BNIP FOD Volksgezondheid  
 

1.13.7. Rampen op afstand 
• Zie PSIP – PSH Ingelmunster (MIDOW) 

 
1.13.8. Terrorisme 

 
1.13.9. Bepalen van de prioriteiten 

• Evenementen en grote manifestaties: BNIP of noodplanningszone ter 
bescherming van de bevolking en de volksgezondheid. 

o Elke organisator vult een “Meldingsformulier: 
Gegevensverzameling en risicoanalyse” in. 

o Na overleg wordt een noodplanningszone of een BNIP 
opgemaakt. 

• Risico-inventarisatie bedrijven en instellingen  
o Milieuvergunningen 
o Voorafgaande interventieplannen brandweer 

• Uitval nutsvoorzieningen: stroom- en communicatiemiddelen 
• Wateroverlast – overstroming 
 

1.13.10. Lokalisering van de risico’s 
 Zie bijlage (Carto) 

 
1.14. Voorafgaande informatie aan de bevolking 

 
1.14.1. Soorten informatie 

o Informatie over algemene nood- en interventieplanning. 
o Informatie over specifieke risico’s of plaatsen waar een BNIP voor 

opgemaakt werd. 
 

1.14.2. Praktische modaliteiten 
o ‘t Ingeling 
o Website van de gemeente Ingelmunster 
o Teletekstpagina’s op WTV 
o Lokale pers (geschreven en gesproken) 
o Folders voor bepaalde delen of wijken van de stad 
o Persoonlijke brieven 
o Wijkdiensten politie 

 
 
 
 
 

1.14.3. (Multidisciplinaire) informatie en/of opleiding 
o Specifieke opleiding aan de beleidsverantwoordelijken en 

veiligheidscel. 
o Specifieke opleiding aan de operationelen discipline 3. 
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o Specifieke opleiding interdisciplinair 
 

1.14.4. Nuttige informatiebronnen 
o Provincie West-Vlaanderen 
 http://www.west-vlaanderen.be/xca/PWV/NL/NL 
o Provincie West-Vlaanderen – Openbare hulpverlening  
 http://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/federaal/pid/264 
o Crisis- en Coördinatiecomité van de regering 
 http://www.ibz.be/code/nl/loc/crise.shtml 
o Ministerie Binnenlandse Zaken – Civiele veiligheid 
 http://www.ibz.be/code/nl/loc/secucivile.shtml 
o Ministerie Binnenlandse Zaken  
 http://www.ibz.be/news/nl/default.shtml 
o FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 
 https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512460&_dad=po

rtal&_schema=PORTAL 
o zie bijlage  

 
1.15. Oefeningen 
 

1.15.1. Oefenbeleid 
o Jaarlijks wordt er 1 oefening georganiseerd 

 
1.15.2. Kalender 

o Evacuatieoefening: Serviceflats OCMW, juni 2009 
 

1.15.3. Voorbereiding 
o Voor elke oefening wordt een werkgroep opgericht 
o De werkgroep bestaat minstens uit een vertegenwoordiger van elke 

discipline 
o De samenstelling is afhankelijk van de soort oefening 

 
1.15.4. Evaluatie 

o Voorafgaand aan de oefening wordt een datum vastgelegd voor de 
evaluatie (bij voorkeur binnen de maand na de oefening) 

o De organisatie en coördinatie van de evaluatie is een taak van de NIP 
ambtenaar in samenwerking met de veiligheidscel. 
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BEHEER VAN NOODSITUATIES IN INGELMUNSTER:  
 

1.16. Relatie GCC en CP-Ops 
 

 
1.17. CP-Ops: Operationele coördinatie 

 
1.17.1. Samenstelling 

 
Verplicht aanwezige leden:  

o Dir-CP-Ops: De aanwezige brandweerofficier met de hoogste in 
graad. In functie van de aard van de noodsituatie kan de burgemeester 
een andere discipline aanduiden als DIR-CP-Ops  

o Dir-Bw: Hoogste in graad van de brandweer. Deze functie is NIET 
cumuleerbaar met functie Dir-CP-Ops. 

o Dir-Med: Bepaling volgens KB van 2 februari 2007. 
o Dir- Pol: OGP of OBP van lokale politie MIDOW 
o Dir-Log: Hoogste in graad van de Civiele Bescherming 
o Dir-Info: Informatieambtenaar 
 
o Er wordt een persoon aangeduid, belast met het secretariaat van de 

CP-Ops. Hij of zij staat in voor het bijhouden van de notulen en het 
operatiedagboek en is eveneens de contactpersoon voor het 
coördinatiecomité. 

o Adviseur Veiligheid, aangeduid door de Dir-CP-Ops, om de operaties 
in de veiligst mogelijke omstandigheden te laten verlopen. 

 
Bijkomende facultatieve leden: 

o Verantwoordelijke of veiligheidschef van het betrokken bedrijf of 
instelling. 

o Officier van de Federale Politie. 
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o Operationeel verantwoordelijken van andere, nog niet 
vertegenwoordigde, hulpdiensten. (Rode Kruis, Vlaamse Kruis, PSH, 
versterkingen Federale Politie, technische diensten, …) 

o Experten of deskundigen. 
 

De verplicht aanwezige leden, die de minimale samenstelling van de CP-
Ops vormen, begeven zich onmiddellijk naar de CP-Ops. Alle andere 
personen vervoegen de CP-Ops enkel indien ze erom gevraagd worden in 
opdracht van de Dir-CP-Ops. 

 
1.17.2. Praktische opdrachten 

 
1.17.2.1. Vóór de activering van het Gemeentelijk CoördinatieComiité 

o De CP-Ops heeft de volheid van bevoegdheid in afwachting van de 
installatie van een GCC. 

 
1.17.2.2. Na de activering van het Gemeentelijk CoördinatieComité 

o De CP-Ops staat in voor de supervisie en het globale commando van 
de operaties op het terrein. De Dir-CP-Ops doet een voorstel aan het 
GCC over onder meer bijkomende in te zetten middelen, schuilgaan, 
ontruimen en evacuatie van de bevolking en de informatieverspreiding. 

o De CP-Ops ontplooit en organiseert de zonering interventieterrein (ZI) 
en geeft het ZI vrij of heft delen ervan op. 

o De CP-Ops adviseert de bevoegde overheden en voert de door hen 
genomen beslissingen uit. 

o Bij “Einde alarm” ziet de CP-Ops na welke maatregelen er moeten 
worden genomen voor het verder beheren van de noodsituatie. 

 
1.17.2.3. Ligging en signalisatie 

o Op strategische, doch “veilige” plaats 
o Onmiddellijke nabijheid van het incident 
o Op aanrijweg: vlot bereikbaar en herkenbaar 
o Zichtbaar voor aankomende hulpdiensten  
o Buiten de uitsluitingsperimeter, in de oranje zone 
o Met zicht op rode zone  
o Bepaald door Dir-CP-Ops, indien mogelijk in samenspraak met de 

leden van de operationele coördinatie. (CP-Ops of motorkapoverleg) 
o CP-Ops wordt uitgebouwd door de brandweer. 
o Omringd door de CP-zone met de monodisciplinaire 

commandovoertuigen 
 

1.17.2.4. Uitrusting en signalisatie 
o Commandovoertuigen van de verschillende disciplines en hulpdiensten 
o Telecomwagen en coördinatiecontainer van de civiele bescherming. 
o Een gebouw in de omgeving  
o Groen zwaailicht  
o Gele fluo vlag 
 

1.17.2.5. Aanduiding Dir-CP-Ops 
o De operationele coördinatie (CP-Ops) wordt geleid door de Dir-CP-

ops. De Dir-CP-OPs wordt in principe geleverd door de brandweer, 
tenzij de burgemeester een directeur van een andere discipline 
aanduidt, omdat de situatie dit vereist. 

 
1.17.2.6. RV-punten/ PEB 
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o Wordt bepaald door de Dir-CP-Ops 
o Afhankelijk van de locatie. 
o Afhankelijk van aanwezigheid van gevaarlijke of hinderlijke stoffen. 
o Eventueel kunnen op voorhand reeds een aantal punten van eerste 

bestemming of RV-punten bepaald worden. 
 

1.17.3. Helistrip 
o Heilig Hartziekenhuis Roeselare 
o Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 
o Sint-Jozefskliniek Izegem 
o Sint-Andries Tielt 
o Situationeel: voetbalplein, Sportcentrum, Bollewerpstraat 92 A, 

Ingelmunster 
 

 
1.17.4. Organisatie van de disciplines 

o Zie monodisciplinaire interventieplannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.18. Beleidscoördinatie 
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1.18.1. Schema 

 
 

Melding
door oproeper

In overleg met de
burgemeester

Behoud
operationele
coördinatie

Regelmatig geven
van situatieschets 

AK 4.2

Oprichten GCC
A.C. 5.1 - 5.2

Vraag tot opschaling
Provinciale Fase

AK 2

Overleg burgemeester –
gouverneur

Afkondigen 
Gemeentelijke fase

AK  1.1 – 1.3

Verzamelen van
Informatie ivm Noodsituatie

Actiekaart Coördinatiecomité - CC
AK 5.2

Beschermingsmaatregelen
AK 6

Psychosociale Hulpverlening
AK 7

Informatie
AK 8

Oprichten CP-Ops 
AK 4.1

 
 

1.18.2. Melding van een noodsituatie 
 

- Een oproeper doet een melding aan het HC 100 / 101  
- De eerste ploegen ter plaatse (D1 – D2 en D3) verzamelen zo snel 

mogelijk de noodzakelijke informatie.  
 

1.18.3. Overleg met de burgemeester 
 

Op basis van deze informatie neemt de lokale dispatching contact met 
de burgemeester, die kan 2 beslissingen nemen 
- Operationele coördinatie behouden  

 De werking en de opdrachten van de CP-Ops worden 
uitgevoerd, zoals voorzien in de actiekrant CP-Ops  (A.C. 
4.1)  

 Er wordt vanuit de operationele coördinatie regelmatig een 
SITREP gegeven (A.C. 4.2) 

 
- Het GANIP wordt afgekondigd (1.18.4) 
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1.18.4. Afkondigen van het Gemeentelijk Algemeen Nood- en 
Interventieplan (GANIP) – Het geven van alarm (A.C. 1.1 
t.e.m. 1.3) 

 
- Het afkondigen van het GANIP betekent dat zich een bepaalde 

noodsituatie voordoet op het punt staat zich voor te doen. 
- Het afkondigen van het  GANIP kan ENKEL gebeuren door de 

burgemeester of zijn plaatsvervanger. 
- De verwittiging van het HC 100 en de gouverneur gebeurt in de 

vorm van het bericht “Afkondiging gemeentelijke fase” (A.C.  1.1) 
dat via fax wordt verstuurd. 

- Het betekent dat het HC-100 en de lokale dispatching de opdracht 
krijgen het alarmeringsschema op te starten en de betrokkenen te 
verwittigen van de noodsituatie. (A.C. 1.2) 

- Te nemen maatregelen bij afkondiging van het GANIP (A.C. 1.3) 
 

1.18.5. Opschalen naar provinciale fase (A.C. 2) 
 

- Wanneer één van de redenen tot opschaling positief beantwoord 
moet worden, dan verwittigt de burgemeester de gouverneur van 
West-Vlaanderen via het HC 100. 

- De verspreiding gebeurt door middel van de vraag tot opschaling 
(A.C. 2) 

 
1.18.6. Einde van de Gemeentelijk fase – Einde Alarm (A.C. 3) 

 
- Het einde van de Gemeentelijke fase wordt door de burgemeester 

gegeven wanneer de permanente coördinatie tussen de aanwezige 
disciplines niet langer noodzakelijk is.  

 
o Het moet toelaten dat de verplichtingen inherent aan de 

alarmfase (gedeeltelijk) kunnen afgebouwd worden. 
o Het betekent geenszins dat het beheer van de noodsituatie is 

afgelopen. Meerdere disciplines kunnen nog actief zijn op het 
terrein. Er is echter geen permanente nood meer aan 
coördinatie. 

o De nodige maatregelen moeten genomen worden om het 
verloop van de noodsituatie te beheren en de terugkeer naar 
een normale situatie te verzekeren. 

o Wordt gegeven door de burgemeester in overleg met de CC of 
door de Dir-CP-Ops na overleg met de CP-Ops bij  
afwezigheid van het CC. 

o De melding van het einde van de noodsituatie gebeurt in de 
vorm van het bericht “Einde Gemeentelijk fase” (A.C. 3) 

 
1.18.7. Oprichten GCC (A.C. 5.1 t.e.m. 5.2) 

 
- Het GCC komt samen in één van de opgegeven locaties (zie 

1.7.1). De voorkeur gaat uit naar het Gemeentehuis . 
- De leden van het GCC worden gealarmeerd door de brandweer 

volgens het afgesproken schema. (A.C. 5.1) 
- Het GCC wordt geopend en ingericht onder de 

verantwoordelijkheid van de NIP Ambtenaar.  
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- De werking en de opdrachten van het GCC worden uitgevoerd, 
zoals voorzien in de actiekrant GCC (A.C. 5.2) 

 
- SITREP of gestructureerde informatie van de CP-Ops via een 

situatieschets (A.C. 4.2) 
 

1.18.8. Beschermingsmaatregelen (A.C. 6.1 t.e.m. 6.3) 
 

1.18.8.1. Procedure Schuilen (A.C. 6.1) 
 
1.18.8.2. Procedure Ontruimen (A.C. 6.2)  

o Bijlage onthaalcentra < 12u 
 

1.18.8.3. Procedure Evacueren (A.C. 6.3)  
o Bijlage onthaalcentra > 12 u 

 
1.18.9. Informatie (A.C. 8) 

 
1.18.9.1. Informatie aan de bevolking 
 

o Zie Informatie Interventieplan (IIP) – Discipline 5 (A.C. 8) 
o Vrijgave telefoonnummer! 051/ 33.54.40 
o Centrum voor informatie aan de bevolking of Call Center. Wordt 

samen met het TIC (Telefooninformatiecentrum) uitgebouwd. 
o Koffer crisistelefonie opstarten (bureel ICT) 
o Sociaalhuis, Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster 
 

1.18.9.2. Informatie over slachtoffers aan betrokken, familie en 
verwanten 

 
o Zie Psychosociaal Interventieplan (PSIP) (A.C. 7) 
o Onder leiding van PSH en slachtofferbejegening 
o Oprichten Telefoon Informatiecentrum (TIC) : 051/ 33.54.40 
o Koffer crisistelefonie opstarten (bureel ICT) 
o Sociaalhuis, Oostrozebekestraat 6 – 8770 Ingelmunster 
 

1.18.9.3. Informatie aan de media 
 

o Zie Informatie Interventieplan (IIP) – Discipline 5 (A.C. 8) 
o Perscentrum: Raadzaal Gemeentehuis Ingelmunster, 

Oostrozebekestraat 4  
o Alternatief: Zaal in omgeving noodsituatie -  buiten de 

UITSLUITINGSPERIMETER 
 

1.18.9.4. Informatie m.b.t. slachtoffers 
 

o Zie Medisch Interventieplan (MIP) 
o De informatie m.b.t. slachtoffers kan enkel gegeven worden 

door de Dir-Med of de verantwoordelijke arts en valt dus onder 
de verantwoordelijkheid van Discipline 2. 

 
 

 
1.19. Basisactiekaarten beleidscoördinatie 
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ACTIEKAART 1: Gemeentelijke fase 

Actiekaart 1.1. : Afkondiging gemeentelijke fase 
 

 Afkondiging Gemeentelijk Fase 
NOOD- EN INTERVENTIEPLAN 
GEMEENTE INGELMUNSTER 

 
Van: …………………………………………………………………………………. 
 (naam en functie van wie het bericht afkondigt) 

Te bereiken op/via: ………………………………….. 

Aan:  HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30) 

  Provinciegouverneur West-Vlaanderen – opdracht via HC-100  

De burgemeester van de gemeente Ingelmunster kondigt hierbij de 

gemeentelijke fase af. 
Datum:  ……………………………………………... 

Uur: ……………………………………………………… 

Plaats noodsituatie: ………………………………………...................... 

Aard noodsituatie: ……………………………………………………… 
   (bv. verkeersongeval, brand, explosie, gasontsnapping, ...) 

GCC reeds samengeroepen: ja / neen 

Plaats samenkomst GCC: ……………………………………………………. 

 

Raming aantal slachtoffers:…………………………………………………………………….. 

- reëel: ………………………………………………..……………….……………………. 

- potentieel: …………………………………………..……………….……………………. 

- algemeen voorkomende aard van de verwonding: …………………........................ 

PLAATS CP-OPS: ………………………………………………………………………………… 

PLAATS VMP:……………………………………………………………………………………… 

TOEGANGSWEG(EN):………..…………………………………….……………………………. 

VERZAMELPUNT AMB:….……………………………………..………………………………… 

WINDRICHTING: ………………………………………….…………........................................ 

MIP AFGEKONDIGD? Ja – Neen 

WELKE MIDDELEN ZIJN INGEZET?.................................................................................. 

GEVAARLIJKE PRODUCTEN BETROKKEN? Ja – Neen  Welke?..................................... 

Onthaalcentrum: …………………………………………………………………………………… 

Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………… 



GANIP Ingelmunster 21-01-2009 25

Actiekaart 1.2.1 : Alarmeringsschema Ingelmunster 
 

Oktober 2008

100

Burgemeester

verwittigen

afkondigen 
ANIP

Politie   Brandweer
100 – MUG

1° Uitruk Gouverneur

101
informeren

Discipline 1

Discipline 2
> 5 SO: MIP

Discipline 3

Discipline 4
Type B: > 10 SO

Discipline 5

Betrokken Brandweer Brandweer officier

Betrokken diensten 100

MUG-ploegen betrokken zone

Rode Kruis Vlaanderen - 105

Informatieambtenaar

Contractant Min. v. Volksgezondheid

Vlaams Kruis  (> 10 SO)

Ziekenhuizen

SIT en DSI

FGI

Grote Wacht Jabbeke
Technische dienst gemeente

Ploegen
OGP OBP
Na overleg OGP/OBP:

Korpschef
CGO/Recherche
Slachtofferbejegening PSH (1 Coördinator)
DIRCO
DIRJUD
Procureur des Konings
Federale diensten: SCRAMBLE / CALL BACK
Federale diensten (Heli, CAV, DVI,…)
Experten

A
fk

on
di

gi
ng

 G
em

ee
nt

el
ijk

 A
N

IP

OPROEPER

DIR-Med

PSM

NIP Ambtenaar
Adviseur NIP Leden GCC

November 2008

INGELMUNSTER

BW
Ingelmunster

Info Nood-
situatie
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Actiekaart 1.2.2 : Alarmeringsschema HC 100 
 

ALARM

Verspreiding ALARM door HC 100

brandweer

CIC/101 centrale

burgemeester

ambtenaar verantwoordelijk voor
de noodplanning

leden van het gemeentelijk CC

gemeentediensten

: altijd verwittigen

: optioneel verwittigen

externe diensten, deskundigen

Civiele Bescherming

andere brandweerdiensten

nutsmaatschappijen

Dirjud

Dirco

Lokale/federale politie

activering MIP/PSIP

gouverneur

 
 
De leden van het gemeentelijk coördinatiecomité worden dubbel gealarmeerd : door het HC100 en 
door de gemeentelijke brandweerdienst.  Het schema dient nominatief met vermelding van de gsm-
nummers (A.C.5.1) in de bijlagen van het ANIP worden opgenomen.  Dit op uitdrukkelijke vraag van 
het HC100.  De gemeenten zelf kunnen autonoom beslissen hoe ze de alarmering intern regelen : 
hetzij via de brandweer, hetzij via de ambtenaar noodplanning de andere leden van het GCC 
verwittigen. 
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Actiekaart 1.3 : Te nemen Maatregelen bij afkondigen Gemeentelijke fase – 
alarm 
 
Door de persoon die het alarm geeft 
 

- Hij begeeft zich (voor zover hij nog niet ter plaatse is) naar de plaats van de 
noodsituatie. 

- Hij verwerft zo snel mogelijk een overzicht van de noodsituatie geeft hij bijkomende 
informatie aan het HC-100 nopens alle elementen van de noodsituatie. 

- Indien nodig schakelt hij over naar een ander aangepast bijzonder nood - en 
interventieplan. 

- Hij begeeft zich naar het motorkapoverleg rond de commandowagen van de 
brandweer. 

 
Door het HC-100 
 

- De verspreiding van het alarmbericht naar de personen en diensten vermeld op het 
alarmeringsschema. 

- Indien nodig het oproepen van aanvullende middelen zodra bijkomende informatie 
voorhanden is. 

 
Door het CIC/lokale dispatching 
 

- Het CIC of lokale dispatching verwittigt die lokale en/of federale politiediensten in 
functie van de plaats en de aard van de noodsituatie en/of ingevolge afspraken met 
de desbetreffende politiediensten. 

 
Door de brandweer 
 

- De brandweer richt een eerste gecoördineerd overleg in (zogenaamd 
motorkapoverleg) rond de commandowagen van de brandweer. 

- De brandweer stuurt het CP-Ops voertuig naar de afgesproken plaats, dit in 
samenspraak met de lokale politie. 

- Op een strategische plaats, in de onmiddellijke omgeving van de noodsituatie, 
bepaalt de Dir-Bw, indien mogelijk in samenspraak met de leden van de CP-Ops, 
de plaats van de CP- zone. 

- De brandweer stuurt de nodige technische hulpmiddelen naar de plaats van de 
noodsituatie en coördineert deze. 

 
Door de politie 
 

- De politie neemt de nodige maatregelen om de gevolgen van de noodsituatie zo 
spoedig mogelijk te kunnen beperken (bv. door evacuatie, het afsluiten van de 
gevaarszone, gerechtelijke vaststellingen, identificatie slachtoffers, ...). 

- De politie, belast met het gerechtelijk onderzoek, laat niet na de gerechtelijke 
overheden desgevallend te alarmeren. 
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Door de overige opgeroepen personen en diensten 
 

- De leden van het GCC begeven zich bij de ontvangst van het alarmbericht 
onmiddellijk naar het GCC. 

- De leden van de operationele groep begeven zich naar de plaats van de ramp voor 
de samenstelling en de plaatsbepaling van de CP-Ops. 

- De overige personen of diensten die volgens de alarmeringsschema's worden 
opgeroepen, melden zich bij de CP-Ops en voeren de taken uit die tot hun 
werkdomein of discipline behoren. 
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ACTIEKAART 2 : Vraag tot opschaling naar provinciale fase 
 

 VRAAG TOT OPSCHALING 
VAN GEMEENTELIJK NOOD- EN INTERVENTIEPLAN 

GEMEENTE INGELMUNSTER 
NAAR PROVINCIALE FASE. 

 
Van: ………………………………………………………………………………….. 
 (naam en functie van wie het bericht afkondigt) 

Te bereiken op/via: ………………………………….. 

 

Aan:  HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30) 

 

Datum: ……………………………………………………... 

Uur:  ……………………………………………………… 

Plaats noodsituatie: …………………………………............................ 

Aard noodsituatie: ….………………………………………………… 
  (bv. verkeersongeval, brand, explosie, gasontsnapping, ...) 

GCC reeds samengeroepen: ja / neen 

Plaats samenkomst GCC: ………………………………………… 

Reden tot opschaling: 

1. Gemeentegrens overschrijvend:   ja / neen 

2. Lokale middelen onvoldoende:   ja / neen 

3. Specifiek provinciaal of federaal NIP:  ja / neen 

indien ja, welk: ………………………………………………………………. 

4. Andere………………………………………………………………………... 

Raming aantal slachtoffers:……………………………………………………… 

- reëel: ………………………………………………..……………….…… 

- potentieel: …………………………………………..……………….…… 

PLAATS CP-OPS: ……………………………………………………………… 
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 ACTIEKAART 3 : Einde gemeentelijke fase 
 

 EINDE GEMEENTELIJK FASE 
NOOD - EN INTERVENTIEPLAN 
GEMEENTE INGELMUNSTER 

 
Van: ………………………………………………………………………………….. 
 (naam en functie van wie het bericht afkondigt) 

Te bereiken op/via: ………………………………….. 

 

Aan:  HC-100 West-Vlaanderen (te faxen naar 050/31 23 30) 

  Provinciegouverneur West-Vlaanderen – opdracht via HC-100  

 

De burgemeester van de gemeente Ingelmunster kondigt hierbij het einde van de 

gemeentelijke fase af. 
Datum: ……………………………………………………... 

Uur:  ……………………………………………………… 

 

Opmerkingen: 
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ACTIEKAART 4: CP - Ops  

Actiekaart 4.1. : Actiekaart CP-Ops 
 

I. Samenstelling:  
• Verplicht aanwezige leden: 

o Dir-CP-Ops: De aanwezige brandweerofficier met de hoogste in graad. In 
functie van de aard van de noodsituatie kan de burgemeester een andere 
discipline aanduiden als DIR-CP-Ops  

o Dir-Bw: Hoogste in graad van de brandweer. Deze functie is NIET 
cumuleerbaar met functie Dir-CP-Ops. 

o Dir-Med: Bepaling volgens KB van 2 februari 2007. 
o Dir- Pol: OBP van lokale politie MIDOW 
o Dir-Log: Hoogste in graad van de Civiele Bescherming 
o Dir-Info: Informatieambtenaar 
 
o Er wordt een persoon aangeduid, belast met het secretariaat van de CP-

Ops. Hij of zij staat in voor het bijhouden van de notulen en het 
operatiedagboek en is eveneens de contactpersoon voor het 
coördinatiecomité. 

o Adviseur Veiligheid, aangeduid door de Dir-CP-Ops, om de operaties in 
de veiligst mogelijke omstandigheden te laten verlopen. 

 
• Bijkomende facultatieve leden: 

o Verantwoordelijke of veiligheidschef van het betrokken bedrijf of instelling. 
o Officier van de Federale Politie. 
o Operationeel verantwoordelijken van andere, nog niet vertegenwoordigde, 

hulpdiensten. (Rode Kruis, Vlaamse Kruis, PSH, versterkingen Federale 
Politie, technische stadsdiensten, …) 

o Experten of deskundigen. 
 

De verplicht aanwezige leden, die de minimale samenstelling van de CP-Ops 
vormen, begeven zich onmiddellijk naar de CP-Ops. Alle andere personen 
vervoegen de CP-Ops enkel indien ze erom gevraagd worden in opdracht van 
de Dir-CP-Ops. 

 
II. Ligging  

o Op strategische, doch “veilige” plaats 
o Onmiddellijke nabijheid van het incident 
o Op aanrijweg: vlot bereikbaar en herkenbaar 
o Zichtbaar voor aankomende hulpdiensten  
o Buiten de uitsluitingsperimeter, in de oranje zone 
o Met zicht op rode zone  
o Bepaald door Dir-CP-Ops, indien mogelijk in samenspraak met de leden 

van de operationele coördinatie. (CP-Ops of motorkapoverleg) 
o CP-Ops wordt uitgebouwd door de brandweer. 
o Omringd door de CP-zone met de monodisciplinaire 

commandovoertuigen 
 

III. Uitrusting en signalisatie 
o Commandovoertuigen van de verschillende disciplines en hulpdiensten 
o Telecomwagen en coördinatiecontainer van de civiele bescherming. 
o Een gebouw in de omgeving  
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o Groen zwaailicht  
o Gele fluo vlag 

 
IV. Aanduiding Dir-CP-Ops 

De operationele coördinatie (CP-Ops) wordt geleid door de Dir-CP-ops. De 
Dir-CP-OPs wordt in principe geleverd door de brandweer, tenzij de 
burgemeester een directeur van een andere discipline aanduidt, omdat de 
situatie dit vereist. 

 
V. Praktische opdrachten 

 
• Motorkapoverleg: Embryonale CP-Ops: 

o Inwinnen van informatie per discipline – eerste SITREP (A.C. 4.2) 
o Beeldvorming van de situatie. 
o Maak afspraken ivm de zonering interventieterrein: 

 Bepalen locatie CP-OPS in oranje zone 
 Bepalen locatie VMP in oranje zone 
 Bepalen opvangplaats geïmpliceerden 
 Circulatieplan uitwerken: Way-in, Way-out, RV-punt 

ziekenwagens en reservemiddelen 
 Afbakening zones en perimeters 

o Oordeelvorming: inschatten zwaartepunten – risico en noden per 
discipline 

o Stellen van prioriteiten mono- en multidisciplinair 
o Multidisciplinair uitwisselen van de informatie  
o Multidisciplinair overleg en afstemmen van de operaties. 
o Beslissing aangaande opstarten Cp-Ops en eventueel opschaling 
o Aanduiden Dir-Cp-Ops 

 
• Vóór de activering van het Gemeentelijk Coördinatie Comité 

o De CP-Ops heeft de volheid van bevoegdheid in afwachting van de 
installatie van een GCC. 

o Zie actiekaart GCC (A.C. 5.2) 
 

• Na de activering van het Gemeentelijk Coördinatie Comité EN bij 
afwezigheid GCC 

 
De opdrachten situeren zich op het tactisch niveau met aandacht voor het 
evolutief denken en het anticiperend handelen. 
De CP-Ops neemt korte termijnbeslissingen in het kader van de beheersing 
van de dreiging en de organisatie, ondersteuning en ontlasting van het 
terrein. 

 
 De CP-Ops staat in voor de supervisie en het globale commando van de 

operaties op het terrein.  
 

 De CP-Ops adviseert de bevoegde overheden en voert de door hen 
genomen beslissingen uit. 

 De Dir-Ops doet een voorstel aan het GCC over onder meer bijkomende 
in te zetten middelen, schuilgaan, ontruimen en evacuatie van de 
bevolking en de informatieverspreiding. 

 Regelmatige informatie en rapportage over de evolutie van de gebeurtenis 
aan de betrokken overheden en het HC-100. (A.C. 4.2) 
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 De CP-Ops ontplooit en organiseert de zonering interventieterrein (ZI) en 
geeft het ZI vrij of heft delen ervan op. 

o Locatie CP-OPS, VMP, opvangplaatsen geïmpliceerden, 
circulatieplan 

o RV-punt, Way-in, Way-out, afbakening zones en perimeters. 
 

 Het hulpcentrum 100 fungeert als centraal communicatiecentrum voor het 
alarmeren en oproepen van hulpdiensten. 

 Het hulpcentrum 100 informeren over de aankomst van de opgeroepen 
diensten en de evolutie in het rampgebied. 

 
 Bij “Einde alarm” ziet de CP-Ops na welke maatregelen er moeten worden 

genomen voor het verder beheren van de noodsituatie. (zie actiekaart 
GCC – A.C. 5.2 - bij afwezigheid GCC) 

 
• Opdrachten DIR-CP-Ops 

 
o De CP-Ops oprichten en leiden. 
o Coördinatie van de multidisciplinaire hulpverlening.  
o Aanduiden van een adviseur, belast met het evalueren van de 

risico’s verbonden aan de inzet van het personeel bij 
hulpoperaties en met het voorstellen van de gepaste maatregelen. 

 
o Gespreksleiding op zich nemen. 
o Opstart melden aan HC 100 
o Aanduiden verslaggever/secretariaat 
o Bewaken horizontale en verticale communicatie 
o Erover waken dat de multidisciplinaire besluitvorming ook 

monodisciplinair uitgevoerd wordt. 
o Beheerst perscommunicatie in afwachting van discipline 5. 
o Aanbevelen op- en afschaling 
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Actiekaart 4.2. : Situatieschets van CP-OPS naar …. (GCC, HC-100, 
Gouverneur) 
 

OMSCHRIJVING NOODSITUATIE 
 

• Wat – Aard noodsituatie? 

• Waar – Plaats noodsituatie? 

• Wanneer – Datum en uur? 

• Wie – Melder? 

 

SLACHTOFFERS  

• Aantal reëel 

• Aantal potentieel 

• Aard verwondingen 

 

ZIJN ER GEVAARLIJKE STOFFEN 
BETROKKEN? 

JA   -   NEEN 

Zijn er maatregelen genomen ter bescherming 
van personen? 

• Schuilen 

• Ontruimen 

• Evacuatie 

 

PROBLEEMSTELLING  

Welke problemen zijn prioritair? 

Welke beslissingen moeten onmiddellijk 
worden genomen? 

 

Wat is de impact op de omgeving? 

 

 

Zijn er grensoverschrijdende gevolgen? 

Gemeente / provincie / landsgrenzen 
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NOODPLANNINGSZONE  

Wie is de Dir-CP-Ops? 

Plaats van de CP-Ops 

Plaats CP-zone  

Way-in CP-zone 

RV-punt 

Plaats VMP (Vooruitgeschoven Medische 
Post) 

Way-in VMP 

Way-out VMP 

 

 
 

DISCIPLINE 1  

Dir-Bw  

Ingezette manschappen en middelen  

Versterking  

Metingen / Windrichting  

 

DISCIPLINE 2  

Afkondigen MIP?  

Type ? 

JA    -   NEEN 

A  -  B  -  C  -  D 

Dir-Med  

Slachtoffers (gewonden) 

• Aantal reëel 

• Aantal potentieel 

• Aard verwondingen 

 

Ingezette middelen  
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Zijn er niet-gewonden? 

Opstart PSIP? 

Opvangplaats niet-gewonden? 

• < 12 u 

• > 12 u 

 

 

DISCIPLINE 3  

Dir-Pol  

Ingezette manschappen en middelen  

Verkeerscirculatieplan  

Toegangswegen 

RV-punt /  PEB-punt 

 

Evacuatiewegen  

Verwittigen van de bevolking 
(luidsprekerwagens) 

 

Eerste opvang – locatie?  

 
 

DISCIPLINE 4  

Dir-Log  

Ingezette manschappen en middelen  

Bijkomend gevraagd materieel  

Communicatiemiddelen  
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DISCIPLINE 5  

Dir-Info  

Zijn er al berichten verstuurd?  

Opvang pers 

Persconferentie: 

• Locatie 

• Tijdstip 

 

Infocentrum voor de bevolking  

INFONUMMER: 051/33.54.40 
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 ACTIEKAART5: HET GCC 

Actiekaart 5.1. : Alarmering van GCC 
 
Wie verwittigen? Door  Brandweer / Politie / HC 100 
 
Leden GCC: 

Alarmbericht: U wordt opgeroepen wegens het in werking stellen van het 
gemeentelijk nood- en interventieplan van Ingelmunster. 

 
PERSOON TE BELLEN 

DOOR 
TEL. OPROEP

UUR 
BEREIKT OPMERK

INGEN 
Burgemeester: 

Dhr. J-P De Clercq  

 

Brandweer 

 

0497/58.31.14 

  

ja   -   nee 

 

NIP-Ambtenaar: 

Wim Decoopman 

 

Brandweer 

 

0486/26.84.98 

  

ja   -   nee 

 

Discipline 1: 

Brandweer Ingelmunster 

 

HC 100  

 

051/30.40.00 

  

ja   -   nee 

 

Discipline 2: 

Dr. S. Vandecandelaere 

 

Brandweer 

 

0479/28.90.36 

  

ja   -   nee 

 

Discipline 3: 

Korpschef 

 

CIC-101  
0489/86.89.00 

  

ja   -   nee 

 

Discipline 4: 

Officier Civiele 

Bescherming 
Technische dienst: 

Francis Fraeyman 

 

HC 100  

 

 

Brandweer  

 

050/81.58.41 

 

 

0476/41.89.60 

  

ja   -   nee 

 

 

 ja   -   nee 

 

Discipline 5: 

Ilse D’Hespeel 

 

Brandweer 

 

0473/83.08.03 

  

ja   -   nee 

 

Secretariaat: 

Jose Demasure 
ICT: 

Rik Vansteenkiste 

 

Brandweer 

 

0497/58.31.13 

 

0473/ 33.36.71 

  

 ja  -  nee 

 

 ja  -  nee 

 

Anderen (i.f.v situatie) 

 

   ja   -   nee  
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Actiekaart 5.2: Actiekaart Gemeentelijk Coördinatiecomité (GCC) 
 

I. Samenstelling 
 Minimale samenstelling 

o De burgemeester (Voorzitter) 
o De brandweercommandant of een plaatsvervangende officier  
o De vertegenwoordiger discipline 2  
o Coördinator PSH Ingelmunster (MIDOW) 
o De vertegenwoordiger D3 (OBP) van de PZ MIDOW 
o De verantwoordelijke technische dienst 
o Communicatieambtenaar 
o De ambtenaar verantwoordelijk voor de noodplanning 
o Persoon die instaat voor het secretariaat 
o ICT medewerker gemeente Ingelmunster 
 

 Voor zover aanwezig met middelen of mensen op het rampterrein 
o De bevelhebber van de civiele bescherming – Permanente Eenheid 

Jabbeke 
o Officier Federale Politie en/of steundienst 
 

 Bijkomend en afhankelijk van de noodsituatie 
o Voorzitter OCMW 
o Federale politie – DIRCO Kortrijk 
o Federale politie – DIRJUD Kortrijk 
o Procureur des Konings 
o Vertegenwoordiger van de provincie West-Vlaanderen 
o Verantwoordelijke en/of preventieadviseur van het getroffen bedrijf of 

instelling 
o Verantwoordelijken van andere dan bovengenoemde 

hulpverleningsorganisaties 
o Deskundigen, experten en technici 

 
De leden van de minimale samenstelling en de bevelhebbers van de 
aanwezige diensten op het terrein begeven zich onmiddellijk naar het 
GCC, van zodra het opgestart wordt. De andere personen vervoegen 
het GCC van zodra ze daartoe uitgenodigd worden. 

 
II. Locatie  

o Gemeentehuis Ingelmunster, Oostrozebekstraat 4  
o Alternatieven: 

 Sociaal Huis, Oostrozebekestraat 6 
 Brandweerkazerne Ingelmunster, Schoolstraat 59 

 
III. Toegangsprocedures 

o Medewerkers van de gemeente die deel uitmaken van de veiligheidscel 
kunnen het gemeentehuis en sociaal huis bemannen. 

o Brandweerkazerne is permanent bemand. 
 

IV. Infrastructuur en inrichting 
o Vergaderruimte  
o Onmiddellijk contact mogelijk met dispatching en radio-operatorkamer  
o ANIP – BNIP (statisch) 
o Cartografie 
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o Lijsten met contactpersonen en –gegevens 
o Diverse stopcontacten 
o Diverse aansluitingen internet 
o Telefonie (2) 
o Astrid – frequenties 
o Magnetisch White Board en toebehoren 
o Laptop (1) 
o Smartboard 
o Inventaris multimedia-apparatuur en beschikbaarheid 
o Verschillende faxtoestellen  
o Verschillende kopieertoestellen 
o Bureelmateriaal (Kleefband, transparant, stiften, lat, …) 
o Koffie 
o Frisdrank 
 

V. Opdrachten 
De opdrachten situeren zich op het strategische niveau. 
De beslissingen die genomen worden zijn (middel)lange 
termijnbeslissingen. 
 
 De opstart van het CC wordt gemeld aan de CP-Ops en de gouverneur. 
 Stel iemand aan die belast is met het secretariaat. 
 HOU ALLES BIJ IN EEN LOGBOEK! 
 Vraag een multidisciplinaire situatieschets aan CP-Ops.  

ALLE disciplines geven hun verslag (A.C. 4.2) 
 Evalueer de noodsituatie en omschrijf de schadeomvang 

o Opvolging en beheersing van eventuele uitbreiding van de 
noodsituatie en gevolgschade. 

o Maak alles overzichtelijk en duidelijk d.m.v. kaarten en schetsen 
o Gebruik de beschikbare multimedia-apparatuur. 

 Neem alle “beleidsmatige” maatregelen die nodig zijn om de operationele 
acties te ondersteunen 

o Opeisen privé-middelen 
o Opeisen of aanvragen/oproepen gespecialiseerde diensten  
o Advies gespecialiseerde diensten 
o Militaire / Internationale hulp 
o Versterkingen 
o Reserves 
o Logistiek 
 

 Heb aandacht voor de gevolgen van de noodsituatie en pak deze op 
doeltreffende wijze aan 

o Neem alle beschermingsmaatregelen die nodig zijn om de 
veiligheid van de bevolking te waarborgen:  

 Schuilgaan (A.C 6.1) 
 Ontruimen (A.C 6.2 - Bijlage opvangcentra < 12u) 
 Evacuatie (A.C 6.3 - Bijlage opvangcentra > 12u) 

o Neem de nodige beschermingsmaatregelen voor milieu 
o Neem de nodige maatregelen tot behoud of herstel van de 

volksgezondheid. (Medicatie, drinkwater, …) 
o Coördineer de uitvoering ervan 
 

 Informeer de bevoegde overheid (gouverneur/minister) op regelmatige 
basis 
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 Zorg voor centralisatie van de identiteitsgegevens van de betrokkenen in 
samenwerking met discipline 2 en 3: 

o Geïmpliceerden via PSH of DSI  
o Geëvacueerden in onthaalcentra via PSH of DSI 
o Gewonden in ziekenhuizen via Dir-Med 
o Overledenen in (nood)mortuaria via DVI 

 Organiseer, in samenwerking met discipline 5, informatie aan: 
o De bevolking  
o De omliggende bedrijven, instellingen, scholen, … 
o De aangrenzende (bedreigde) gemeenten 
o De media 

 Voorzie op regelmatige basis perscontacten en maak duidelijke 
afspraken. De burgemeester kan alleen de pers te woord staan of zich 
laten bijstaan door 1 of meerdere leden van het GCC (afhankelijk van de 
situatie) 

 
 Ga als burgemeester langs op de plaats van de noodsituatie en in de 

onthaalcentra en houd contact met betrokken en bevolking. 
 

 Organiseer opschaling naar provinciale fase, indien noodzakelijk. (A.C. 2) 
 
 Coördineer de terugkeer naar een normale situatie. 

 
 Bepaal het “Einde alarm” en/of de afschaling (dit kan soms verschillend 

zijn per discipline) 
 

VI. Einde alarm 
 

Het afkondigen van het einde alarm betekent dat de continue coördinatie (middels CC 
of CP-Ops) niet meer voor alle disciplines strikt noodzakelijk is. Het einde alarm moet 
dus kunnen toelaten dat de verplichtingen inherent aan de alarmfase (gedeeltelijk) 
kunnen worden afgebouwd. 
 
Het einde van het alarm betekent niet dat de gebeurtenis is afgelopen. Meerdere 
disciplines kunnen nog actief zijn op het terrein. 
 
Het beheer van de noodsituatie eindigt ook voor de bevoegde overheid niet 
automatisch bij het afsluiten van de acute bestrijding van de noodsituatie.  
 
De bevoegde overheid moet er voor zorgen dat  
 

 De nodige schikkingen zijn genomen om het verdere verloop van de 
noodsituatie te beheren  

 Dat de normalisatie naar een gewone situatie organiseren is: 
o Einde schuilgaan 
o Einde evacuatie 
o Einde ontruiming,  
o Werking van de verschillende interventiediensten  

 De bevoegde overheid in kennis gesteld wordt van het einde 
gemeentelijke fase (A.C. 3) 

 De overgang naar de nazorg vloeiend verloopt, wie doet wat? 
o De getroffenen moeten verder geholpen worden 
o Moet er een debriefing georganiseerd worden? 
o Doorverwijzing naar een meer adequate vorm van hulp inzake 

psychosociale zorg. 
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o De getroffenen moeten verder geholpen worden inzake 
tussenkomst van het rampenfonds of verzekering. 

 
 Voorzie veiligheidsdiensten, indien noodzakelijk 
 Voorzie ondersteuning van het eventuele gerechtelijke onderzoek 
 Zorg voor het schoonmaken van de site. Wie?  

o Brandweer 
o Gemeentediensten 
o Gespecialiseerde firma 
o Bedrijf/Instelling zelf 

 Zorg zo spoedig mogelijk voor herstel van de beschadigde infrastructuur 
 Ook na de noodsituatie moet er gecommuniceerd worden. 
 Stel iemand aan voor het beheer van de schadeclaims en verzekeringen 
 Stel iemand aan voor het beheer van giften 
 
 Bepaal onmiddellijk een datum voor een evaluatievergadering. 

 
 Zorg dat de nodige aanpassingen gebeuren aan het GANIP. (NIP-

ambtenaar) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIEKAART 6: BESCHERMINGSMAATREGELEN 

Actiekaart 6.1. : Schuilen 
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WAAR ?  

Zone (Wijk, straten)  

Geschat aantal personen  

 

Instructies aan de bevolking  

Blijf binnen (of ga binnen in een gebouw)  

Sluit ramen en deuren (niet vergrendelen)  

Sluit ventilatiesystemen en luchtroosters  

Luister/kijk naar de radio/televisie/internet  

 

Communicatiemiddelen  

Sirenes (rond de Seveso-bedrijven)  

Luidsprekerwagens (lokale politie)  

Radio en televisie en internet  

 

Controle  

De lokale politie sluit de toegangswegen naar 
de betrokken zone(s) voor normaal verkeer af.

 

 

Aandachtspunten  

het wachten op een bericht dat het gevaar 
geweken is, vooraleer de kinderen van school 
af te halen of de woning/werkplaats te verlaten

 

het innemen van bepaalde medicijnen (vb. 
jodiumtabletten) 

 

het toepassen van eenvoudige 
adembeschermingsmiddelen 

 

het waarschuwen m.b.t. het gebruik van water  
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en voedsel 

het beperken van het telefoongebruik tot strikt 
noodzakelijke oproepen 

 

het waarschuwen van de automobilisten om 
de geteisterde zone te verlaten, e.a... 

 

ventilatie van de woning bij terugkeer indien 
aangewezen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiekaart 6.2. : Ontruimen 
 

WAAR ?  
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Zone (Wijk, straten)  

Geschat aantal personen  

 

WAARHEEN ? Bijlage opvangcentrum < 12 u 

Onthaalcentrum  

Capaciteit  

Faciliteiten:  

 cateringmogelijkheden  

 sanitair  

 toegankelijk voor mindervaliden 

 

 

Discipline / Dienst  

D3 : Slachtofferbejegening  

D2 : PSH – draaiboek PSIP  

D2 – DSI: Rode Kruis  

Personeel opvangcentrum  

OCMW  

 

Instructies aan de bevolking  

Begeef u naar het verzamelpunt  

Volg de aangegeven evacuatieroute  

Beperk het telefoongebruik tot strikt 
noodzakelijke oproepen 

 

 

Communicatiemiddelen  

Sirenes (rond de Seveso-bedrijven)  
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Luidsprekerwagens (lokale politie)  

Radio en televisie en internet  

 

Controle  

Discipline 1 en 3  

 

Maatregelen  

Vervoermogelijkheden :  

 Eigen middelen 

 Gemeenschappelijk vervoer 

 Middelen van de verschillende 
disciplines 

 Door de burgemeester opgevorderde 
middelen 

 

Bepalen van de evacuatieroute en garanderen 
van vlot verkeer 

 

Bijzondere aandacht voor collectiviteiten als 
scholen, ziekenhuizen, homes en rusthuizen 
binnen de perimeter 

 

Bijzondere aandacht voor industriële bedrijven 
binnen de perimeter 

 

Zo nodig specifieke maatregelen m.b.t. de 
landbouw (o.m. dieren) 

 

Eventueel maatregelen ter ontsmetting van 
personen en voertuigen 

 

 
 
 
 

Aandachtspunten  

Activeren van het PsychoSociaal 
Hulpverleningsnetwerk: oprichten 
onthaalcentrum, installatie 
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telefooninformatiecentrum, centraal 
informatiepunt, … 

het innemen van bepaalde medicijnen (vb. 
jodiumtabletten) 

 

het toepassen van eenvoudige 
adembeschermingsmiddelen 

 

het waarschuwen m.b.t. het gebruik van water 
en voedsel 

 

het beperken van het telefoongebruik tot strikt 
noodzakelijke oproepen 

 

aandacht voor terugkeer geëvacueerden  

aandacht voor een noodpakket (o.a. zaklamp, 
batterijen, water & voedsel, EHBO-doos, 
medicijnen, kleding, dekens, handschoenen 
en laarzen, lucifers, artikelen voor persoonlijke 
verzorging, geld en identiteitsbewijzen en 
verzekeringspapieren, lijst waardevolle 
bezittingen, mobiele telefoon, sleutels, 
gereedschapset, plattegrond omgeving, 
belangrijke telefoonnummers,…) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Actiekaart 6.3. : Evacueren 
 

WAAR ? 
 

Zone (Wijk, straten)  



GANIP Ingelmunster 21-01-2009 48

Geschat aantal personen  

 

WAARHEEN ? Bijlage opvangcentrum > 12 u 

Onthaalcentrum  

Capaciteit  

Faciliteiten:  

 cateringmogelijkheden  

 sanitair en douche 

 overnachtingsmogelijkheden 

 toegankelijk voor mindervaliden 

 

 

Discipline / Dienst  

D3 : Slachtofferbejegening  

D2 : PSH – draaiboek PSIP  

D2 – DSI: Rode Kruis  

Personeel opvangcentrum  

OCMW  

 

Instructies aan de bevolking  

Begeef u naar het verzamelpunt  

Volg de aangegeven evacuatieroute  

Beperk het telefoongebruik tot strikt 
noodzakelijke oproepen 

 

 

Communicatiemiddelen  

Sirenes (rond de Seveso-bedrijven)  
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Luidsprekerwagens (lokale politie)  

Radio en televisie en internet  

 

Controle  

Discipline 1 en 3  

 

Maatregelen  

Vervoermogelijkheden :  

 Eigen middelen 

 Gemeenschappelijk vervoer 

 Middelen van de verschillende 
disciplines 

 Door de burgemeester opgevorderde 
middelen 

 

Bepalen van de evacuatieroute en garanderen 
van vlot verkeer 

 

Bijzondere aandacht voor collectiviteiten als 
scholen, ziekenhuizen, homes en rusthuizen 
binnen de perimeter 

 

Bijzondere aandacht voor industriële bedrijven 
binnen de perimeter 

 

Zo nodig specifieke maatregelen m.b.t. de 
landbouw (o.m. dieren) 

 

Eventueel maatregelen ter ontsmetting van 
personen en voertuigen 

 

 
 
 
 

Aandachtspunten  

Activeren van het PsychoSociaal 
Hulpverleningsnetwerk: oprichten 
onthaalcentrum, installatie 
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telefooninformatiecentrum, centraal 
informatiepunt, … 

het innemen van bepaalde medicijnen (vb. 
jodiumtabletten) 

 

het toepassen van eenvoudige 
adembeschermingsmiddelen 

 

het waarschuwen m.b.t. het gebruik van water 
en voedsel 

 

het beperken van het telefoongebruik tot strikt 
noodzakelijke oproepen 

 

aandacht voor terugkeer geëvacueerden  

aandacht voor een noodpakket (o.a. zaklamp, 
batterijen, water & voedsel, EHBO-doos, 
medicijnen, kleding, dekens, handschoenen 
en laarzen, lucifers, artikelen voor persoonlijke 
verzorging, geld en identiteitsbewijzen en 
verzekeringspapieren, lijst waardevolle 
bezittingen, mobiele telefoon, sleutels, 
gereedschapset, plattegrond omgeving, 
belangrijke telefoonnummers,…) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIEKAART 7 : PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 
(ZIE OOK DRAAIBOEK PSYCHOSOCIAAL INTERVENTIEPLAN (PSIP)) 
 
In functie van de crisissituatie worden de volgende punten al dan niet operationeel: 
 
1. Transport van de niet gewonden van het rampterrein naar een onthaalcentrum: 

- vorderen van een bus 
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- begeleiding op de bus 
 
2. Installeren van een onthaalcentrum: 

- locatie 
- praktische organisatie: stoelen, drank, etc. 
- begeleiding in het onthaalcentrum: 1e opvang en registratie 

 
3. Installeren van een telefooninformatiecentrum: 

- locatie 
- praktische organisatie: telefoontoestellen, fax, etc. 
- beantwoorden van de telefonische oproepen van familie en vrienden van de 

slachtoffers 
 
4. Installeren van een centraal informatiepunt: 

- locatie 
- praktische organisatie: PC, printer, fax, etc. 
- Informatie verzamelen over de locatie van de slachtoffers en de namenlijsten 

opmaken 
 
5. Opvang van familie en vrienden:  

- locatie 
- praktische organisatie: stoelen, drank, etc. 
- Samenbrengen van de familie met de getroffenen.  

 
De verantwoordelijke van het PsychoSociaal Hulpverleningsnetwerk (PSH) staat in contact 
met het  

- GCC via de ambtenaar noodplanning 
- PCC via de psychosociaal manager. 
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ACTIEKAART 8 : INFORMATIE AAN DE BEVOLKING, MEDIA EN 
BETROKKENEN (ZIE OOK MONODISCIPLINAIR PLAN D5) 
 

Betrokken bevolking  

Wat?  

Door wie?  

Hoe?  

Tijdstip?  

Verificatie van informatie  

Callcenter  

 

Bevolking  

Wat?  

Door wie?  

Hoe?  

Tijdstip?  

Verificatie van informatie  

Callcenter  

 

Media  

Wat?  

Door wie?  

Hoe?  

Tijdstip?  

Verificatie van informatie  

Perscentrum  
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SPECIFIEKE ACTIEKAARTEN BELEIDSCOÖRDINATIE 
 
Risico's waarvoor een BNIP bestaat 

• Bestaand BNIP  
 Provinciaal 
o Spoorwegongevallen 
o Luchtvaartongevallen 
o Noordzee 
o Ondergrondse leidingen 
o Milieurampen en –incidenten 
o Nucleaire ongevallen 
o Interventieplan voor vogels 

 
 Gemeentelijk 
o Noodplanningszone of BNIP per evenement of manifestatie vanaf 

1000 aanwezigen of volgens risico. (zie overzicht evenementen) 
 

• BNIP in opmaak (Gemeentelijk / Provinciaal) 
 

 Provinciaal 
o Nucleaire ongevallen 
 
 Gemeentelijk 
o Uitval nutsvoorzieningen: stroom – en communicatiemiddelen. 
o Wateroverlast - overstroming 

 
Andere risico’s 
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COMMUNICATIESCHEMA 
 
Intradisciplinair: zie monodisciplinaire interventieplannen 
 
Interdisciplinair 
 
Telefoon, GSM, Fax 
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ASTRID 

ambtenaar noodplanning GB WVL CC-LOC1

GCC :

Secretariaat en 
verbinding naar het CP-
OPS Commandant

Federaal gezond-
heidsinspect.

Burgemeester                          

brandweer of MUG-arts Korpschef Politie / Dirco / Dirju Verantw. Logistiek      Verantw-info
….  of hun plaatsvervangers ….

GB WVL CC-LOC1

GB WVL CP-OPS1

CP-OPS :
Secretariaat en 
verbinding naar GCC

Dir-CP-Ops

Dir-BW / adj. Dir-Med / adj. Dir-Pol / adj. Dir-Log / adj. Dir-info Adv.-Veil

GB WVL RV1
"Rendez-vous"-punt

telefonisch   of       telefonisch of telefonisch  of           telefonisch of
GB WVL CO1 DIRMED01                         SP NAT 3            GB WVL LOG1

Multidisciplinaire gespreksgroepen :

GB WVL CC-LOC 1, 2  of 3 ComdoWagen  - LVO MUG-comdo Politie-comdo Log-comdo
GB WVL CP-OPS 1, 2  of 3
GB WVL CO 1, 2 of 3
GB WVL RV 1, 2 of 3
GB WVL LOG 1, 2 of 3

aangevuld met specialisten / deskundigen / 
exploitant

aangevuld met specialisten / deskundigen / 
exploitant
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NA HET INCIDENT 

Evaluatie 
 Na elke noodsituatie of ontplooiing van het GANIP, wordt zo snel mogelijk een 

evaluatievergadering georganiseerd door de bevoegde overheid.  
 Alle verantwoordelijken en disciplines worden hierop uitgenodigd. 
 Er wordt een verslag opgesteld door de NIP-ambtenaar. 

 

Aanpassingen aan het plan 
 Aanpassingen en bijsturingen van het GANIP als gevolgd van de noodsituatie 

worden aangebracht door de NIP-amtenaar. 
 De NIP-ambtenaar brengt de bestemmelingen op de hoogte volgens de 

procedure opgenomen in dit plan. 
 Indien noodzakelijk wordt een nieuwe versie van het GANIP verspreid. 

Debriefing 
 Indien noodzakelijk of na grootschalige incidenten of noodsituaties wordt een 

debriefing of nazorg voorzien met hulpverleners en/of betrokkenen. 
 
 Deze nazorg of debriefing dient op een professionele manier te gebeuren en 

moet goed voorbereid zijn. 
 

 De debriefing kan georganiseerd worden in overleg met de PSH, DSI, FIST-
team brandweer of Stress-team politie.
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Lijst met gebruikte afkortingen 
 

ANIP Algemeen Nood- en InterventiePlan 
 

BNIP Bijzonder Nood- en Interventieplan 
 

BW BrandWeer 
 

CB Civiele Bescherming 
 

CC CoördinatieComité 
 

comdo 
 

commando 

CP-Ops Commando Post Operaties 
 

D1 Discipline 1 – Brandweer 
 

D2 Discipline 2 – Medisch-sanitaire en psychologische hulpverlening 
 

D3 Discpline 3 – Politie 
 

D4 Discipline 4 – Logistiek 
 

D5 Discipline 5 – Informatie 
 

Dir-Bw Directeur Brandweer 
 

Dir-CP-
Ops 

Directeur Commando Post Operaties 
 

Dir-Info Directeur Informatie 
 

Dir-Log Directeur Logistiek 
 

Dir-Med Directeur Medische Hulpverlening 
 

Dir-Pol Directeur Politie (Officier Bestuurlijke Politie) 
 

Dirco Directeur Coördinatie van de Federale politie 
 

Dir-jud Gerechtelijk Directeur van de Federale politie 
 

DSI Dringende Sociale Interventie (Rode Kruis Vlaanderen) 
 

DVI Disaster Victim Identification team (Federale politie) 
 

FGI Federale GezondheidsInspecteur 
 

FOD Federale OverheidsDienst 
 

GCC Gemeentelijk CoördinatieComité 
 

GVC Gemeentelijke VeiligheidsCel 
 

H Helihaven 
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HC-100 HulpCentrum 100 

 
IAC Informatie- en AdviesCentrum (PSIP) 

 
IIP Informatie InterventiePlan 

 
 

Inventaris van de provinciale, gemeentelijke en monodisciplinaire 
plannen 
 
Provinciale noodplannen 
 

Algemeen  
Algemeen nood- en interventieplan West-Vlaanderen (in opmaak)  
Bijzonder  
Bijzonder nood- en interventieplan spoorwegongevallen 
Bijzonder nood- en interventieplan luchtvaartongevallen 
Bijzonder nood- en interventieplan Ieperiet  
Bijzonder nood- en interventieplan milieurampen en -incidenten 
Bijzonder nood- en interventieplan ondergrondse leidingen 
Bijzonder nood- en interventieplan nucleaire ongevallen (ontwerp) 
Rampenplan Noordzee 
Interventieplan voor vogels 
Seveso 
Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf NV. Fluxys LNG Terminal 
Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf NV. Fluxys Peak Shaving Plant 
Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf Proviron Fine Chemicals NV. 
Afsprakenregeling 
Afsprakenregeling met betrekking tot het redden van drenkelingen aan de Belgische 
kust  
Regeling met betrekking tot bescherming van “Het Zwin” tegen verontreiniging door 
water- en bodemverontreinigende stoffen 
Bijstandsovereenkomst 
Bilaterale bijstandsovereenkomst tussen de provincies Zeeland en West-Vlaanderen 
Afzonderlijke overeenkomst tussen de gouverneur van West-Vlaanderen en de Préfet 
van de regio Nord-Pas-de-Calais betreffende de wederzijdse hulpverlening bij 
rampen of ernstige ongevallen 
Monodisciplinair 
Medisch Interventieplan (MIP)  
Algemeen Politioneel Interventieplan (APIP)  
Monodisciplinair interventieplan Discipline 5 
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Andere 
Operationele interventieplannen voor pollutiebestrijding op zee (draaiboek propere 
zee) 
Draaiboek propere stranden 
Leidraad “eikenprocessierups” 

 
Kaartmateriaal 

- Ligging GCC 
- Ligging omliggende GCC’s 
- (gelokaliseerde) risico’s 
- onthaalcentra 
- … 

Modelformulieren 
Vb. afkondigen gemeentelijke fase, alarmberichten, logboek, aanwezigheidslijst… 
 

Alarmeringsschema (met ingevulde gegevens voor HC100) 
 
Inventaris van de middelen om de bevolking te alarmeren 
1. eigen middelen 
2. openbare sector (bv sirenes Civiele Bescherming) 
3. privé-sector (bv media, privé-organisaties) 
 
Inventaris van de bestrijdingsmiddelen 
1. eigen middelen van de gemeentelijke diensten 
2. middelen van de openbare sector  
3. middelen van de privé-sector  
 
Specifieke politiereglementen 
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Onthaalcentra minder 12u 
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Onthaalcentra meer 12u 

 
 
 
 
 
 
 



 

GANIP Ingelmunster 21-01-2009  63 

 
 

 



 
GEMEENTE 

 
Ingelmunster 

 
Lijst bijlagen GANIP 

TELECOMMUNICATIELIJST 

 
 

OVERHEDEN 
 

1. Gemeentelijk 
a. Burgemeester: 
 J.P. De Clercq    Kabinet 051/ 33 74 01 
      GSM  0497/ 58 31 14 
 
b. 1° Schepen: 

  L. Vandekerckhove   Kabinet 051/33 74 02 
       GSM  0475/44 64 45 
     

2. Provinciaal 
 

a. Provinciaal gouvernement   Permanent  050/ 40 58 11  
b. Kabinet van de gouverneur:     050/ 40 58 11 
c. Arrondissementscommissarissen (en kabinetschef) 

J. Debyser      050/ 40 58 62  
M. Teerlinck      050/ 40 57 07 

d. Federale dienst Openbare Hulpverlening Secretariaat 050/ 40 56 11 
 

3. Federaal 
 

a. Binnenlandse Zaken     
 Algemene Directie Federaal crisiscentrum 

  Leuvenseweg 1    Permanent 02/ 506 47 11 
  1000 Brussel    2de nummer 02/ 506 47 47
       Fax   02/ 506 47 09 
       Reservenr 02/ 513 63 82 
         02/ 513 15 73 

 
BRANDWEER 

 
1. Lokaal      Noodnummer 051/30 40 00

      
2. Zone (versterking)     Roeselare 051/20 10 10 

 
  

3. BIG: (VZW Brandweerinformatiecentrum)   Permanent  014/ 58 45 45 
 Technische Schoolstraat 43 A   Fax  014/ 58 35 16 
 2440 Geel     Secretariaat  014/ 58 45 47   
 
4. Belintra BASF       03/ 561 23 05 



     
MEDISCHE DIENSTEN 

 
 

1. Vertegenwoordiger veiligheidscel 
  Dr. Vandecandelaere Stefaan  H. Hart Roe. 051/23.81.11 
       GSM  0479/28.90.36 
   

2. Provinciale gezondheidsinspectie    Call-center 02/ 524 97 97 
 

a. Federale overheidsdienst (FOD) volksgezondheid 02/ 524 71 11 
  Eurostation II – Victor Hortaplein 40 bus 20  
  1060 Brussel 
      

b. Federaal Gezondheidsinspecteur   Buiten kantooruren via HC - 100 
 Dr. Z. Vermeulen      050/ 44 33 88 
 Hoogstraat 9    Fax  050/ 44 33 85 
 8000 BRUGGE 
 
c. Adjunct gezondheidsinspecteur:   Kantoor 050/ 44 33 83 
 F. Lingier     GSM  0473/ 69 33 70 
      Fax  050/ 44 33 85 
 
d. Secretariaat Federale Gezondheidsinspectie  050/ 44 33 80 
 Hoogstraat 9   
 8000 BRUGGE 
     

3. Ziekenhuizen: 
   
  Sint-Jozefskliniek   Algemeen nummer 051/ 33 41 11
  Roeselaarsestraat 47  Faxnummer  051/ 33 49 99
  8870 Izegem 
 
  Stedelijk Ziekenhuis Roeselare Algemeen nummer 051/ 23 61 11 
  Brugsesteenweg 90   
  8800 Roeselare   
 
  H. Hart Ziekenhuis Roeselare-Menen Algemeen nummer 051/ 23 81 11 
  Westlaan 123   2e nummer  051/ 23 80 05 
  8800 Roeselare   Fax   051/ 23 80 78 
 
  Sint-Andries Ziekenhuis  Algemeen nummer 051/ 42 57 00 
  Krommewalstraat 9  
  8700 Tielt  
 
4. Brandwondencentra: 
 
  Universitair Ziekenhuis Gent  Algemeen nummer 09/ 332 21 11
  De Pintelaan 185    Brandwondencentrum 09/ 332 34 90 

9000 Gent 
 

  ZNA Stuivenberg   Algemeen nummer 03/ 217 71 11 
  Lange Beeldekensstraat 267  Brandwondencentrum 03/ 217 75 95 
  2060 Antwerpen     
 
  UZ Leuven Gasthuisberg  Algemeen nummer 016/ 33 22 11 
  Herestraat 49    Brandwondencentrum 016/ 34 87 50 
  3000 Leuven   Secretariaat   016/ 34 40 21 



  Universitair Ziekenhuis Luik  Algemeen nummer 04/ 366 72 11 
  Domaine Universitaire du Sart Tilman,  
  Bâtiment B 35   Brandwondencentrum 04/ 366 72 94 
  4000 Luik 
 
  I.M.T.R    Algemeen nummer 071/ 44 83 11 
  Rue de Villers 1   Brandwondencentrum 071/ 44 80 00 
  6280 Loverval    

 
  Militair Hospitaal Neder over Heembeek    
  Bruynsstraat 200    Dispatching (permanent) 02/ 268 62 00 
  1120 Neder Over Heembeek 
 
5. Rode Kruis 
 

a. Permanentie/dispatching:       105  
            03/ 286 11 14 
          Fax   03/ 283 11 33 
 
 

b. Provinciale diensten: 
 
 Dirk Martensstraat 11      050/ 45 90 00 
 8200 Sint-Andries Brugge   Fax   050/ 31 09 59 
     
c. Lokale afdeling:    Voorzitter 051/ 48 95 06

     
 

6.  Vlaamse Kruis 
 

a. Dispatching:    Permanent Ieper 057/ 20 75 75 
         0475/ 76 80 07 
 

b. Provinciaal secretariaat:     057/ 20 75 75 
  Zonnebeekseweg 86    Fax  057/ 20 00 39 
  8900 Ieper 
 

c. Lokale afdeling:    Voorzitter 051/ 30 86 88
       

        
7. Antigifcentrum     Permanent 070/ 245 245 
 

Bruynstraat 1 
1120 Brussel 

 
8. Psychosociale hulpverlening 

 
a. TIC 

Sociaal huis      051/33.74.60 
Oostrozebekestraat 6 
8770 Ingelmunster 

 
b. PSH-netwerk 
 Coördinatoren Ingelmunster P.S.H: 
 Vandeweghe Joost       0477/27.43.44 
 Vandevoorde Christine      0495/14.25.52 
 De Clercq  stefaan       0476/80.35.60 



c. DSI     Noodnummer 015/ 44 34 94 
  Motstraat 40     Secretariaat 015/ 44 33 22 

2800 Mechelen     Fax 015/ 44 33 07 
 

9. Huisartsen 
   

Blanckaert Filip Tel.: 051/ 32 06 18 
Stationsstraat 6 mail: blanckaert.filip@skynet.be 
8770 Ingelmunster 

 
Decraene Axel Tel.: 051/ 31 36 68 
Weststraat 18 GSM: 0496/ 71 69 43 
8770 Ingelmunster mail:axel.decraene@village.uunet.be 
 
Haemers Serge Tel.: 051/ 30 33 94 
Bruggestraat 75 
8770 Ingelmunster 
 
Platteeuw Willy Tel.: 051/ 30 39 44 
Oostrozebekestraat 69 GSM: 0478/ 33 08 46 
8770 Ingelmunster Mail: wplatteeuw@telenet.be 
 
Vandaele Lionel Tel.: 051/ 30 49 98 
Handelsstraat 25 
8770 Ingelmunster 
 
Vandenbulcke Baldwin Tel.: 051/30 19 30 
Leeuwerikenstraat 1 mail:baldwin.vandenbulcke@skynet.be 
8770 Ingelmunster 
 
Van Haute Jan Tel.: 051/30 62 48 
Bruggestraat 145 
8770 Ingelmunster 
 
Verstraete Gaspar Tel.: 051/ 30 26 80 
Weststraat 87 mail: gaspar.verstraete@skynet.be 
8770 Ingelmunster 
 
Wittebolle Catherine Tel.: 051/ 31 72 36 
Izegemstraat 116 Fax: 051/ 32 11 32 
8770 Ingelmunster GSM: 0477/ 34 85 19 

  
10. Apothekers 
 

  Wachtdienst:      0900/ 10 500 
 

Apotheek Seurinck 
Schoolstraat 17, 8770 Ingelmunster 
Tel.: 051 33 53 93  Fax: 051 33 53 99  GSM: 0475 39 73 93 
E-mail: robert.seurinck@apotheek.be 
Website: www.aposite.be/seurinck8870 
 
Christians Dirk 
Bruggestraat 3, 8770 Ingelmunster 
Tel.: 051 30 01 56  Fax: 051 30 01 56 
E-mail: dirk.christiaens@scarlet.be 
 
 



 
Stubbe Katherine 
Kortrijkstraat 21, 8770 Ingelmunster 
Tel.: 051 31 81 32  Fax: 051 30 94 27 
E-mail: apotheek.stubbe@telenet.be 

 
11. Dierenartsen 
 
  Vandenbulcke S.      051/31 54 65 
  H. Consciencestraat 19 
  8770 Ingelmunster 
   
  Goegebeur D.      051/31 50 64 
  Oostrozebekestraat 24 
  8770 Ingelmunster 
   
  Verstraete Sam      051/69 56 94 
  Bruggestraat 212 
  8770 Ingelmunster 
   
  Delbeke L.       051/30 11 61 
  Gentstraat 4  
  8770 Ingelmunster 
   

  
POLITIE 

 
1. Lokale politie  
 

a. Lokale Politiepost of lokaal commisariaat  
Gemeentehuis Ingelmunster     051/33.74.80 
Oostrozebekestraat 4     101  
8770 Ingelmunster 

     
b. Persofficier   

Commissaris Samyn J.M.     0498/86.89.03 
   
 

2. Federale politie Kortrijk       101  
          056/ 46 17 11 
        Fax  056/ 2713 29 
 

3. CIC Brugge      Noodplanning 050/ 88 17 26 
        Interventieploeg 050/ 88 17 34 
        Secretariaat 050/ 32 84 05 
 

4. De Wegpolitie      Dispatching 050/ 88 17 32 
 

  Zandstraat 148 
  8200 Brugge 
 

5. Hondensteun: 
 

         Kantooruren 016/ 24 06 90   
         Permantie 02/ 642 63 82 
         Enkel via DAO    



LOGISTIEKE STEUN 
 

1. Civiele bescherming 
 

a. Nationale permanentie Brussel  Permanent 02/ 506 47 11 
 Verantwoordelijke: Jaak Raes  Fax  02/ 506 47 09 
 
b. Permanente Eenheid Jabbeke   Permanent 050/ 81 58 41 
 Stationsstraat 61     Fax:   050/ 81 58 45 
  8490 Jabbeke 
        
          
Bevelhebber: Kol. E. Van Der Eecken    0475/ 28 03 34 
  Maj. J. Boydens      0472/ 80 06 
52 
        Draadloze mail off@proximus.be 
 

2. Krijgsmacht 
 

 Crisiscentrum Binnenlandse zaken  Permanent 02/ 506 47 11 
 Hertogstraat 53    Reservenummer 02/ 506 47 47
 1000 Brussel    Fax:  02/ 506 47 09 
 
 DOVO     NOODNUMMER 016/ 40 61 66 
 Naamsesteenweg 100     Permanent 016/ 39 54 11 
 3050 Oud-Heverlee   Fax  016/ 39 54 62 
 Permanente e-mail    DOVO.SEDEE@mil.be  
 
 
 Provinciale staf West-Vlaanderen  Secretariaat: 050/44 55 11 

  Kuipersstraat 21,      Fax: 050/44 55 20 
  8000 BRUGGE 
 
  GSM-nr van Officier van Wacht    0477/ 58 60 69 
 
  Kantoor Provinciecommandant: 
  Kolonel Vlieger Rudy Teys    Kantooruren 050/ 44 55 00
   

3. Technische dienst Gemeente 
    

a. Stedelijke werkplaatsen 
Trakelweg 6      051/33.74.37 
8770 Ingelmunster     fax: 051/66.72.41 

   
b. Diensthoofd 

Ing. Fraeyman Francis     0476/41.89.60 
 

4. OCMW 
 

a. Secretariaat 
Sociaal Huis      051/33.74.60 
Oostrozebekestraat 6    fax: 051/30.45.81 
8770 Ingelmunster         

 
b. Secretaris 

Vandeweghe Joost      0477/27.43.44 
   



 
5. Waterwegen en Zeekanaal NV 

   
  Koning Albert II-laan 20 bus 2      02/ 553 71 02 
  1000 Brussel       Fax  02/ 553 71 05 
 
  Openbare NV Waterwegen en zeekanaal 
  Nederculter 28 
  9000 GENT 
 
  Districthoofd Dhr. Bert Vervaecke      0477/ 58 16 59 
          Secretariaat 056/ 23 60 55 
                                        

6. Wegen en verkeer West-Vlaanderen  
 

Markt 1     Kantooruren  050/ 44 11 11 
8000 Brugge    Fax   050/ 34 23 81 
Afdelingshoofd: Dhr. Decraemer  Secretariaat  050/ 40 11 20 
 
  Verantwoordelijken:  Bart De Smedt 0476/ 56 02 85 
      Kantoor  050/ 30 11 42 
      Francine De Gieter 0476/ 56 02 58 
      Kantoor  050/ 30 11 41 

 
7. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
 
      Permanent nummer: 056/ 51 24 21 
      Fax:   056/ 51 89 81 
      Info:   0800/ 40 244 
 Aquafin        0800/ 166 03 

  
8. Elektriciteits-  Gasmaatschappij 
 

 Electrabel – Gaselwest – Eandis - Infrax 
   
       Noodnummer enkel voor hulpdiensten  056/ 22 32 87 
       Reserve Noodnr enkel voor hulpdiensten 056/ 25 35 33
       Gasgeur of ontploffing      0800/ 650 65 
       Defecten          078/ 35 35 00 
    Algemeen nummer    078/ 35 35 34
     Straatlampen    0800/ 635 35
    
9. NMBS 
 

a. Rood nummer:       02/ 525 91 40 
 Trafic controle – IN241 sectie 60    Fax: 02/ 525 41 28 
 Barastraat 110 – 1070 Brussel      
    
b. Spoorweg Politie 

  Stationsplein 5 – 8000 BRUGGE 
   
  Algemeen nummer ( 6u – 22u):    050/ 30 24 05 
  Nacht SPC GENT:       09/ 241 20 00 
  GSM Station (6u-22u):      0474/ 50 06 36 
  GSM interventie (6u-22u):     0477/ 22 35 56 
 
 
 



 
INFORMATIE 

 
1. Informatieambtenaar – vertegenwoordiger veiligheidscel 
 Mevr. D’Hespeel Ilse      051/33.74.14 
 Oostrozebekestraat 4      0473/83.08.03 
 8770 Ingelmunster 
   
2. Lokale pers 
 

a. Geschreven 
  

Het Laatste 
Nieuws 

Desplenter Kurt 
(fotograaf) 

Europalaan 27 8810 
Lichtervelde 

GSM 0475/96.26.65 
e-mail: foto.kurt@skynet.be 

 Verbeke 
Hans(journ) 

Stenen Stampkot 43 8880 St.-
Eloois-Winkel

Tel. 056/50 64 57 
Gsm 0475/70 70 75 
E-mail:vhs.hln@skynet.be 
hansverbeke@skynet.be 

 Van Coillie Piet 
(journ) 

Koningin 
Elisabethlaan 29 

8870 Izegem GSM 0496/43.20.74 
e-mail:piet.vancoillie@telenet.be 

 Johan Anckaert Morinnegoed 37 8500 Kortrijk e-mail: johan.anckaert@telenet.be 
 Ludo Ostijn 

(free-lance 
fotojournalist) 

Wolvenstraat 38 
 

8530 
Harelbeke 

e-mail: ludo.ostijn@telenet.be 
 

De Weekbode Depypere 
Patrick 

Kruisstraat 15 8770 
Ingelmunster 

Tel.  051/48.97.89  / Fax 
051/48.54.51 
GSM 0479/33.92.03 
e-
mail:patrick.depypere@skynet.be 

Het 
Nieuwsblad/Het 
Volk 

Tytgat Martin 
(corresp) 

Devestraat 1 8760 
Meulebeke 

e-mail : martin.tytgat@vum.be 
 

 Vansteenkiste 
Arne (freelance 
journalist) 

Lindenstraat 93 8800 
Roeselare 

Tel. 051/22.18.98 
GSM 0494/38.58.31 
e-mail : 
arnevansteenkiste@yahoo.com 

 Meurisse Frank, 
Persfotograaf + 
correspondent 

Schrijnwerkersstraat 
25 

8770 
Ingelmunster 

Tel.051/30.79.32 
info@SFM.BE 
GSM 0496/86.33.40 

’t Krantje 
 

Drukkerij 
Vanthournout 

Lammekensknokstraa
t 98 

8770 
Ingelmunster 

Tel.  051/48.64.16  / Fax 
051/72.64.16 
GSM 0475/26.37.40 
E-mail : filip.vtn@skynet.be 

 
b. Gesproken 
 

Radio Amerika Geert Allemeersch   051/48.73.12 
info(at)radioamerika.be 

 
c. Televisie 
  

WTV Debo Andy Kwadestraat 151B – 
Acc.Busin. Park C7 

8800 Roeselare Tel.  051/25.95.25  / Fax 
051/25.95.22 
e-mail: andy.debo@wtv.be 
of :  redactie@wtv.be 
of wim.de.meyer@wtv.be 

  



  
3. Nationale pers 
 

a. Geschreven 
 

  Het nieuwsblad:   Herwig Willaert 0476/ 56 11 98 
  De Morgen   Thea Swierstra 02/ 556 68 77 
  Het Laatste Nieuws  Charlotte Degezelle 0486/ 63 76 79 
 
 

b. Gesproken 
 

  Radio 2     West-Vlaanderen 056/ 24 73 11 
 
 

c. Televisie 
 

  VTM    Bart Aerts  0476/ 59 16 20 
  VRT    Jan Verbeke NV 0489/ 63 58 58  
 
 



 
 

GEMEENTE 

 
Ingelmunster 

 

 
Lijst bijlagen GANIP 

BESCHIKBARE MIDDELEN 

 
BRANDWEER 

 
1. Lokaal 
 

a. Personeel 
 Officier-dienstchef   051/33.74.38 
 Lt. Decoopman Wim   0486/26.84.98 
 
 Officieren:   2 
 Off. Geneesheer: 1 
 O. officieren:  7 
 Brandweermannen:  30 
 
b. Materiaal 
 Autopomp:  3 
 Ladderwagen:  1 
 Snelle Hulpwagen: 1 
 Tankwagen:  1 
 Materiaalwagen <5T: 2 
 Personeelswagen: 1 

 
c. Bijzonder Materiaal 
 4x4 Polyvalente wagen: 1 
 CP-OPS wagen:  1 
 

 
 

MEDISCHE DIENSTEN 
 

1. Rode Kruis 
 

a. Afdeling Izegem 
 
  1 ziekenwagen conform norm 100 
  1 tent SG300   3 daglicht 
  1 tent SG20   1 groep 4kVa 
  1 tent A    1 halogeen spot 500W 
  1 minibus 8+1   10 NATO draagberries 
  1 aanhangwagen   3 schepdraagberries 
  3 koffers AMB   2 hulptassen 
  4 koffers deken   1 uitruktas 



  4 koffers PREV   2 vacuümmatrassen 
  2 koffers PREV+   8 zendtoestellen analoog 
  2 sets halskraag   3 sets spalken 

  
b. Provinciaal 
 

   44 ziekenwagens    69 tenten A 
   9 Minibussen (7+1)    16 tenten SG 300 
   21 materiaalwagens   1 tent SG 20 
   1 commandovoertuig   3 tenten SG 500 
   2 4x4 Terreinwagens   26 B-luifel 
   26 aanhangwagens   6 opblaasbare tenten 
   26 voertuigen met trekhaak 
   4 SIT-voertuigen 
    
   811 draagberries    586 schragen 
   6 korfbrancard    207 koffers deken 
 
   2 MORT koffer     
   18 Sanarex beschermingspakken 
 
   16 koffers signalisatie   9 TEC koffers 
   66 halogeen + statief   65 koffer lamp 
   6 koffer groep    30 elektro groep 
   45 koffers electr.    35 koffers warm 
   133 draaglampen 
 

   
2. Psychosociale hulpverlening 
 

a. Onthaalcentra < 12u 
 
 Jeugd- en Cultuurcentrum   051/33.58.88 
 Bollewerpstraat 3-5 
 8770 Ingelmunster 
 
 Brandweerkazerne    051/33.13.13 
 Schoolstraat 59 
 8770 Ingelmunster 
 
 Sportcentrum     051/31.39.13 
 Bollewerpstraat 92A 
 8770 Ingelmunster 
 
b. Onthaalcentra >12 u 
 
 Sportcentrum     051/31.39.13 
 Bollewerpstraat 92A 
 8770 Ingelmunster 

 
c. TIC 
 

Sociaal huis      051/33.74.60 
Oostrozebekestraat 6 
8770 Ingelmunster 

 
 



3. Begrafenisondernemers 
 
 Marijse Christ      051/31.60.37 
 Doelstraat 153A      0475/43.34.01 
 8770 Ingelmunster 
 
 Sintobin Marc      051/30.09.96 
 Kachtemsestraat 150 
 8870 Izegem 
 
 Snoeck       051/30.09.40 
 Bellevuestraat 24 
 8870 Izegem 
 
 Depoorter Rouwcentrum     051/31.56.67 
 Burgemeester Vandenbogaerdelaan 27 
 8870 Izegem 
     
   

POLITIE 
 

1. Lokale politie  
 

a. Personeel 
 

  - officieren: korpschef + 5 officieren  
  - Hoofdinspecteurs: 13 
  - Inspecteurs: 45    
  - Agenten: /  
  - Burgerpersoneel: 10  
 

b. Materieel 
 

- moto’s: 4  
- voertuigen met omroepinstallatie : 7 

 
c. Bijzonder Materiaal: 
 

De zone beschikt niet over bijzonder materiaal inzetbaar bij noodplanning. In 
deze gevallen wordt er een beroep gedaan op de Civiele Bescherming of de 
naburige politiezone PZ VLAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOGISTIEKE STEUN 
 

1. Civiele bescherming 
 

a. (Bijzonder) Materieel 
   

BESTEMMING         AANTAL BESCHRIJVING          
      
BEVELVOERING     
      
Monovolume 1 Voertuig bevelvoering 
Break 2 Idem 
4x4 1 Idem 
      
VERVOER 
PERSONEEL 

  

  
      
Minibus 8+1 3 Vervoer personeel 
Pick up 5+1 4 Laadvermogen 750kg 
      
COORDINATIE   

  
      
Telecomwagen 1 Telefooncentrale, sateliettelefoon en andere 

communicatiemiddelen 
Coordinatieopligger 1 Mobiele vergaderzaal met stroomgroep 9kVA 
      
REDDING   

  
      
Snelle reddingswagen 1 Voertuig voor bevrijding slachtoffers 

verkeersongevallen 
Reddingscontainer 1 Reddingsmaterieel, hydraulisch, snijbranders, 

hefkussens… 
Stut- en schoorwagen 1 Stut- en schoormateriaal, kettingzagen, dekzeilen,… 
      
OVERSTROMING   

  
      
Drukpomp groot debiet 3 10.000L/min, 10 BAR - 1 autopomp, 2 containers 
Dompelpompunit 2 per unit 1generator 130kVA en 2 pompen 12 000 l/min
Slijkpomp op aanhanger 2 5,000 l/min 
Overstromingscontainer 1 dompelpompen, zieglerpompen, stroomgroepen 
dompelpompen los 8 800L/min 
slangencontainer 3 totaal 3000m slangen DSP150 
Zandline 1 300 zakken/min 
Zandzankcontainer 1 zandzakken, kruiwagens, schoppen,,,, 
voorraad gevulde zandzakken 500   
voorraad lege zandzakken 120000   
zand 10m³ steeds beperkte voorraad aanwezig 
boot zodiac 1 zodiac met 30pk motor 
      



BRANDBESTRIJDING   
  

      
Dompelpompunit 2 per unit 1generator 130kVA en 2 pompen 12 000 l/min 
Drukpomp groot debiet 3 10.000L/min, 10 BAR - 1 autopomp, 2 containers; 

overgangstukken naar DSP 110 
bluskanon 1 7 500 liter (water-schuim) 
slangencontainer 3 totaal 3000m slangen DSP150, overgang DSP 110 
schuimtank 1 6 000 liter AFFF ATC 6% 
tankwagen 3 10 000 liter 
meetwagen 1 HazMatID, GasMat, nucleaire meettoestellen, 

explotiemeters, warmtecamera, simultaantest, ,,, 
      
ADEMBESCHERMING   

  
      
Compressorcontainer 1 compressor en flesvulsyteem, 15 draagstellen, 30 

flessen 6,8 l + gelaatmaskers 
onderhoudslokaal 1 onderhoud perslucht en gaspakken 
      
CHEMISCH ONGEVAL   

  
      
gaspakkencontainer 2 

Per container:12 VTS+4TS pakken ;16 draagstel + 
33flessen 6,8l +gelaatmaskers  ; aankleedtent + 
verwarming; decontaminatietent+warm water;2 
mobiele flessen 100 liter+draagriemen 

onderhoudslokaal 1 onderhoud perslucht en gaspakken 
chemisch ongevalcontainer 1 2 elropompen, vonkvrij gereedschap, rioolafsluiters, 

dammen 
oversize vaten 12   
meetwagen 1 HazMatID, GasMat, nucleaire meettoestellen, 

explotiemeters, warmtecamera, simultaantest, ,,, 
      
POLLUTIE OP WEG   

  
      
strooiwagen 2 Unimog met strooibak en borstel 
veeg-zuigcombinatie 1 veeg en zuigmachine voor opzuigen gestrooide 

korrels 
karcherwagen 1 2 (stoom)hogedrukreinigers, tank 9000 l en voorraad 

arbo en heavy duty 
antipollutiecontainer 1 hogedrukreiniger en absorptieproducten 
vacuumtank 2 8000 l 
container chemische ongevallen 1 vonkvrije en bestendige pompen, rioolafsluiters, 

dammen 
bobcats 2 1 omvormbaar tot lichte graafmachine, vervoerbaar op 

container 
open containers 6 lege puincontainers 
      
POLLUTIE OP WATER   

  
      
boot spilcat 2 catamaran boot met 100pk buitenmotor en groot 

werkvlak 



boot zodiac 1 zodiac met 30pk motor 
vlottercontainer 5 vlotters voor afdammen oliebezoedeling te water, 

diverse soorten en afmetingen 
antipollutiecontainer water 1 2 foxpompen(plaatsbaar op spilcat), voorraad arbo en 

heavy duty 
vacuumtank 2 8000 l 
skimmercontainer 4 diverse skimmers, tandwielpompen, vacuumpompen, 

hydraulische groepen 
ontwateringscontainers 3 waterdichte containers 
      
VERVOER EN 
LOGISTIEK 

  

  
      
trekkers 2   
voertuigen met kraan 4*4 2 unimog 
haakarmvoertuigen 19T 4*4 3 met regelbare bandendruk 
haakarmvoertuigen 26T  4   
haakarmvoertuigen 26T met kraan 5   
karweiwagen 2 Lege wagens met laadvlak 
Pick up 5+1 4 Laadvermogen 750kg 
open containers 6 lege puincontainers 
bobcats 2 1 omvormbaar tot lichte graafmachine, vervoerbaar op 

container 
vorklift 1 vervoerbaar op container 
ontwateringscontainers 3 waterdichte containers 
DVI container 1 container met materieel opzoeken vermisten 
lichtmast 1 uitschuifbare lichtmast + alternator 
verlichtingscontainers 1 power moons, diverse andere + alternators 
hoogtewerker 1 manitou hoogtewerker 
      
DIVERSEN   

  
      
vogelgriepcontainer 1 bevat 2 ontspettingspoorten voor voertuigen 
absorptiekorrels   voorraad korrels in loods Oel-Ex 
detergent   voorraad Arbo OSR 
aggregaten   diverse losse aggregaten 
 
   

2. Technische dienst Gemeente 
 

a. Personeel 
  Beschikbaar personeel: 10 
 

b. Materieel 
  Voertuigen: 1 vrachtwagen (kraan + containersysteem 
    7 bestelwagens 
    

c. Bijzonder materieel 
  Voertuigen: 1 verrijker 

   1 grote kraan 
   1 kleine kraan  
   1 tractor Fiat+ maaier 
   1 tractor Massey Fergusson 



   1 zoutstrooier 
3. Zwaar technisch materieel 
 

a. Aannemers Grond- en wegeniswerken 
 
 Soenens Jaak & Zn bvba    051/ 48 87 89 
 Lampettenstraat 11 
 8770 Ingelmunster 
 
 Monseré      051/ 30 25 22 
 Bollewerpstraat 145 
 8770 Ingelmunster 
 
 Bekaert Maarten      0473/ 59 17 00 
 Gentstraat 170 
 8770 Ingelmunster 
 
 Cannie Geert      056/ 66 62 64 
 Veldstraat 119 
 8780 Oostrozebeke 

   
  BMV Grondwerken BVBA     051/ 69 05 65 
  Camiel Verhammestraat 4 
  8770 Ingelmunster 
 
  Grondwerken Soenens en Co BVBA   051/ 30 67 96 
  Doelstraat 142 
  8770 INgelmunster 
 
 

b. Hoogtewerkers- kranen 
 
 A.L.M. NV     051/ 40 90 98 
 Steenovenstraat 54 
 8760 Meulebeke 
 
 Rentalift – Deschrijvere BVBA    051/ 31 74 11 
 Ciepenstraat 28 
 8870 Izegem 
 
 Cat Rent Vangaever     051/ 63 43 31 
 Oostrozebekestraat 30 
 8720 Markegem - Dentergem 
 

  Beernaert Willy en zonen  (Eddy Beernaert) 0475/ 73 23 95 
  Grote veldstraat 51  ( Danny Beernaert) 0475/ 55 19 15 
  8840 Staden      051/ 70 17 19 
   - 1 kraan 30 ton  - 1 kraan 45 ton 
   - 1 kraan 60 ton  - 1 kraan 70 ton 
   - 1 kraan 100 ton  
 

c. Takelwagens 
 

  Soenens W.      051/ 31 38 52 
  Oostrozebekestraat 245 



  8770 Ingelmunster   
d. Frigowagens 
 
 De Bierhalle Hogedoorn bvba    051/ 32 26 51 
 Kortrijkstraat 187 
 8770 Ingelmunster 
 

4. Personenvervoer 
 

a. Autobusbedrijven 
 

  De Lijn – West-Vlaanderen    059/ 56 54 75 
  Weggevoerdelaan 4    Fax 059/ 56 54 79 
  8500 Kortrijk 
   - 30 standaardbussen in de regio (45 zitplaatsen) 
  
  Verleyen NV    (algemeen nr) 051/ 30 03 53  
  Kortrijkstraat 30     fax: 051/31 89 20  
  8770 Ingelmunster 

 
b. Taxibedrijven 

   
 Taxi Gilbert BVBA     056/37 01 02 
 Brugsesteenweg 109    fax 056/37 09 17  
 8520 Kuurne  
 
 Sintobin Marc      051/30 09 96 
 Kachtemsestraat 150     051/32 20 57 
 8870 Izegem       

 
 

5. Afvalbeheer 
 

I.V.I.O.-algemeen  
Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer voor  
Izegem en ommeland  
Lodewijk de Raetlaan 12  
8870 Izegem  
Tel: 051/ 31 17 96  
Fax: 051/ 31 67 39  
E-mail: info@ivio.be 
Website: www.ivio.be 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FINANCIËN 

4       Reglement inzake de vaststelling van de voorwaarden waaronder aan 
personeelsleden kasprovisies ter beschikking worden gesteld 

De Raad, 
Gelet op artikel 162, §1, 3 en 4 van het Gemeentedecreet; 

Gelet op de omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006; 

Overwegende dat kasprovisies financiële middelen zijn die de betaling mogelijk maken 
van geringe exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel moeten gebeuren of 
die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst; 

Overwegende dat de gemeenteraad de voorwaarden bepaalt waaronder provisies ter 
beschikking kunnen worden gesteld; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 162, §1 van het Gemeentedecreet, de 
gemeentesecretaris, na advies van de financieel beheerder, onder zijn verantwoordelijkheid aan 
bepaalde personeelsleden van de gemeente die onder zijn gezag staan, een provisie ter 
beschikking kan stellen; 

Overwegende dat kasprovisies een noodzakelijke aanvulling zijn op de algemene 
procedure voor bestelaanvragen of gelijk welke andere procedure overeenkomstig de regelgeving 
op de overheidsprocedure; 

Overwegende dat deze aanvulling enkel mogelijk is bij geringe exploitatie-uitgaven 
van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel moeten gebeuren of die onmiddellijk moeten worden 
gedaan voor de goede werking van de dienst; 

Overwegende dat de term ‘geringe exploitatie-uitgaven’ beperkt geïnterpreteerd moet 
worden; dat voor dergelijke uitgaven, bijvoorbeeld, wordt gedacht aan de vergoeding die moet 
worden betaald bij de automobielinspectie; 

Overwegende echter dat het aanwenden van kasprovisies voor dergelijke uitgaven 
toelaat de werking van de diensten te optimaliseren en de administratieve lasten te beperken, 
zodanig dat de dienstverlening naar burgers en leveranciers verder verbeterd kan worden; 

Overwegende dat de kasgelden op een veilige wijze bewaard moeten worden; 

Gelet op het ontwerp van reglement als bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het reglement Kasprovisies wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Het reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2009. 
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PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN 

 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

 8770 INGELMUNSTER, 29 mei 2009 

Telefoon: 051/337400 
Fax: 051/318283 
Rekening: 091-0002217-15 

REGLEMENT 

Dossier behandeld door: 
 ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 
 E-mail: secretaris@ingelmunster.be  

Betreft: REGLEMENT INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE VOORWAARDEN WAARONDER AAN PERSO-
NEELSLEDEN KASPROVISIES TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD 

REGLEMENT KASPROVISIES 

1. BEGRIP KASPROVISIES 

 

§1 - Het betreft financiële middelen die de betaling mogelijk maken van geringe 
exploitatie-uitgaven van het dagelijks bestuur, die zonder uitstel moeten gebeuren 
of die onmiddellijk moeten worden gedaan voor de goede werking van de dienst. 

§2 - Een kasprovisie wordt enkel ter beschikking gesteld aan, door de gemeentese-
cretaris, aangeduide personeelsleden, provisiebeheerders genoemd. 

§3 – Aan een kasprovisie kan een financiële rekening bij een bankinstelling worden 
gekoppeld. Deze financiële rekening kan nooit een debetsaldo vertonen. 

§4 - Naast structurele kasprovisies kunnen er ook niet-structurele kasprovisies in 
uitzonderlijke omstandigheden ter beschikking gesteld worden. Deze niet-
structurele kasprovisies worden onder dezelfde voorwaarden ter beschikking ge-
steld als de structurele kasprovisies, mits advies van de financieel beheerder en na 
kennisgeving aan het College van Burgemeester en Schepenen. 

§4 - Een kasprovisie mag enkel worden aangewend in voornoemde omstandighe-
den en wanneer de algemeen geldende procedure van bestelaanvraag noch enige 
andere procedure overeenkomstig de regelgeving op de overheidsopdrachten kan 
worden gevolgd. 

 

2. OMVANG KASPROVISIES 

 

§1 - De provisie die aan een provisiebeheerder kan worden ter beschikking gesteld 
bedraagt maximaal 2.500 euro. 
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§2 - Het bedrag van de provisie wordt aan de provisiebeheerder beschikbaar ge-
steld door de rekenplichtige van de gemeentekas tegen ontvangstbewijs. Het ont-
vangstbewijs wordt door de rekenplichtige van de gemeentekas bewaard. 

 

3. AANDUIDING VAN PROVISIEBEHEERDERS 

 

§1 – De provisiebeheerders, evenals de vervangende personeelsleden, worden 
nominatief aangeduid door de gemeentesecretaris, overeenkomst artikel 162, §1 
van het Gemeentedecreet. 

§2 – Bij de aanduiding van de provisiebeheerders bepaalt de gemeentesecretaris: 

 het bedrag van de provisie met een maximum zoals bepaald onder 2, §1 van 
dit reglement; 

 de aard van de provisie (structureel of niet-structureel); 

 de termijn van de provisie; 

 de uitgaven die met de kasprovisie mogen worden verricht. 

§3 - Vervangende personeelsleden treden enkel op indien dit vereist is om de con-
tinuïteit van de werking van de dienst te kunnen garanderen. 

 

4.  VERANTWOORDELIJKHEID PROVISIEBEHEERDER 

 

§1 - De provisiebeheerder is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de 
toegekende provisie. De persoonlijke verantwoordelijkheid houdt in dat de provi-
siebeheerders zullen worden aangesproken voor kastekorten of uitgaven die ach-
teraf worden betwist. Op elk ogenblik kan tot verificatie van de kas worden over-
gegaan. 

§2 – Het bewaren van geld voor rekening van derden, vreemd aan het bestuur, is 
verboden, tenzij dit wordt voorzien in een beheersovereenkomst tussen de ge-
meente en de derde. 

 

5. BEWARING VAN DE KASPROVISIE 

 

De ter beschikking gestelde kasprovisie wordt door de provisiebeheerder bewaard 
in een afsluitbare geldkluis of geldkist. Buiten de diensturen dient deze kas opge-
borgen in verzekerde bewaring. 

 

6. BEWIJS VAN UITGAVEN 

 

De provisiebeheerder bewaart alle bewijsstukken van de gedane uitgaven en 
schrijft deze in in een staat van uitgaven met minstens de vermelding van om-
schrijving, datum en bedrag. 
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7. AANZUIVERING PROVISIE 

 

§1 – Indien de provisiebeheerder na gedane uitgaven zijn/haar provisie wil aanzui-
veren, dan wendt hij/zij zich met zijn/haar staat van uitgaven en de daarbij horen-
de bewijsstukken tot de rekenplichtige van de gemeentekas. De aanzuivering van 
de provisie gebeurt op vraag van de provisiebeheerder. De aanzuivering van de 
provisie gebeurt minstens één maal per jaar en uiterlijk voor het einde van het 
dienstjaar. 

§2 – De rekenplichtige van de gemeentekas verifieert of de staat van uitgaven 
overeenstemt met de erbij horende bewijsstukken en controleert de bewijsstukken. 

§3 - Bij aanvaarding van de uitgaven verricht de rekenplichtige van de gemeente-
kas een terugbetaling aan de provisiebeheerder voor het totaalbedrag van de aan-
vaarde uitgaven. 

§4 - Uitgaven worden niet aanvaard indien zij niet conform zijn aan de voorwaar-
den van dit reglement of aan de beslissing van de gemeentesecretaris overeen-
komstig wat bepaald is onder 3. van dit reglement. 

§5 - Indien bepaalde gedane uitgaven van de provisiebeheerder door de reken-
plichtige van de gemeentekas niet worden aanvaard, kan de provisiebeheerder een 
verslag opstellen. Dit verslag wordt aan de gemeentesecretaris bezorgd. 

§6 - De secretaris neemt een beslissing over de al dan niet aanvaarding van de 
gedane uitgaven. Deze beslissing wordt meegedeeld aan de provisiebeheerder, de 
rekenplichtige van de gemeentekas en de financieel beheerder. 

 

8. VERWERKING IN DE BOEKHOUDING 

 

De rekenplichtige van de gemeentekas zorgt voor de boekhoudkundige verwerking 
van de op provisie gedane uitgaven op basis van de uitgavenstaat en de daarbij 
horende bewijsstukken. 

 

9. CONTROLE DOOR DE FINANCIEEL BEHEERDER 

 

De financieel beheerder of een door haar aangestelde persoon, onder haar verant-
woordelijkheid, controleert minstens één maal per jaar de staat van uitgaven en de 
geldvoorraad van de provisiebeheerders, conform artikel 162, §3 van het Gemeen-
tedecreet. 

 

10. VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR EEN PROVISIEBE-
HEERDER 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil wordt dit op duidelijke en gepaste wijze inge-
schreven in het kasboek van de provisiebeheerder. 

§2 - Deze inschrijving wordt door de provisiebeheerder bevestigd door het plaatsen 
van een handtekening naast het bedrag. 
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11. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR DE 
PROVISIEBEHEERDER WAARBIJ HET VERSCHIL NIET VOORT-
KOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Bij vaststelling van een verschil tussen de gelden aanwezig in kas en de be-
wijsstukken en dit verschil niet voortkomt uit diefstal of verlies wordt op het mo-
ment van de aanzuivering van de provisie aan de rekenplichtige van de gemeente-
kas door de provisiebeheerder een verslag opgesteld ter duiding en motivering van 
het verschil. De provisiebeheerder bezorgt dit verslag rechtstreeks aan de reken-
plichtige van de gemeentekas. 

§2 - Het verslag, overeenkomstig §1 opgesteld door de provisiebeheerder, wordt 
door de rekenplichtige van de gemeentekas overgemaakt aan de gemeentesecreta-
ris. Een afschrift van dit verslag wordt overgemaakt aan de financieel beheerder. 

 

12. PROCEDURE BIJ VASTSTELLING VAN EEN VERSCHIL DOOR PRO-
VISIEBEHEERDER WAARBIJ HET VERSCHIL (TEKORT) VOORT-
KOMT UIT DIEFSTAL OF VERLIES 

 

§1 - Indien een provisiebeheerder vaststelling doet van diefstal of verlies van gel-
den in zijn kas worden de secretaris en de financieel beheerder onverwijld op de 
hoogte gebracht van de diefstal of het verlies. 

§2 - Bij diefstal of vermoeden van diefstal is onmiddellijke aangifte bij de politie 
verplicht. 

§3 - De gemeentesecretaris neemt de nodige bewarende maatregelen. De financi-
eel beheerder gaat over tot de verificatie van de kas en het vaststellen van het be-
drag van diefstal of verlies. De financieel beheerder stelt van deze verificatie en 
vaststelling een proces-verbaal op, dat wordt toegevoegd aan een verslag dat 
wordt opgesteld door de provisiebeheerder waarin de omstandigheden van de dief-
stal of het verlies worden toegelicht. 

 

13. INWERKINGTREDING 

 

Dit besluit treedt in werking per 1 juli 2009. 

 

 



 

 

BELASTINGEN 

5       Retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties - wijziging 

De Raad, 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 januari 2009 houdende 
goedkeuring retributie op de afgifte van administratieve stukken en prestaties, aanpassing van de 
beslissing van 16 december 2008, goedgekeurd door de heer Gouverneur; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 april 2008 houdende retributie op 
de afgifte van administratieve stukken en prestaties – wijziging; 

Overwegende dat met een retributie voor te presteren diensten, de reële kost wordt 
aangerekend die nodig is om deze diensten te kunnen presteren; 

Overwegende dat deze te presteren diensten gezien moeten worden als taken en 
opdrachten die het gemeentebestuur uitoefent op last van hogere overheden; 

Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 43; 

Overwegende dat de analyse naar aanleiding van de implementatie van de geringe 
dagontvangsten aangaf dat het tarief voor een aantal administratieve stukken en prestaties nog 
hervastgesteld moest worden; 

Op voordracht van het college van Burgemeester en Schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Art. 2 van de beslissing van 27 januari 2009 wordt als volgt aangepast: 
 
Ten behoeve van de gemeente wordt, voor een termijn eindigend op 31 december 
2009 een retributie geheven op het afleveren van administratieve stukken: 

De bedragen van de retributie worden als volgt vastgesteld: 
 Elektronische identiteitskaart vanaf 12 jaar 

• Gewone procedure: 11,00 euro 
• Dringende procedure 87,12 euro 
• Zeer dringende procedure 139,15 euro 

 Elektronische vreemdelingenkaart 
• Gewone procedure 11,00 euro 
• Dringende procedure 87,12 euro 
• Zeer dringende procedure 139,15 euro 

 Elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen  
onder de 12 jaar (Kids – ID) 

• Gewone procedure 0 euro 
• Dringende procedure 78,65 euro 
• Zeer dringende procedure 130,68 euro 

 Afgifte van een attest van immatriculatie 11,00 euro 
 Afgifte reispassen:  

• Onder 18 jaar 41,00 euro 
• Dringende procedure onder 18 jaar 210,00 euro 
• Boven 18 jaar 76, 00 euro 
• Dringende procedure boven 18 jaar 245,00 euro 

 Trouwboekjes (met inbegrip van de taks voor  
het huwelijksgetuigschrift in het boekje aangebracht):  22,00 euro 

 Huwelijk op zaterdag 12u-14u 125,00 euro 
 Huwelijk op vrijdag 16u-17u 0,00 euro  
 Huwelijk op weekdagen 16u-17u met uitz. van vrijdag 50,00 euro 

artikel 2: Deze beslissing wordt aangetekend verstuurd aan de heer Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Burg 4, 8000 Brugge. 

 



 

 

BEGROTING 

6       Goedkeuring jaarverslag over het bestuur en de toestand der gemeentezaken voor 
het dienstjaar 2008 

De Raad, 
Gelet op art. 96 van de Nieuwe Gemeentewet; 

Overwegende dat het jaarverslag 2008 aan alle gemeenteraadsleden minstens zeven 
volle dagen op voorhand werd bezorgd; 

Gelet op de toelichting over de inhoud van het verslag; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het jaarverslag 2008 wordt goedgekeurd. 

 
7       Goedkeuring budgetwijziging 1 - dienstjaar 2009 

De Raad, 

Gelet op art. 9 van het KB van 2 augustus 1990 houdende de invoering van de nieuwe 
gemeentelijke boekhouding met ingang van 1 januari 1995; 

Overwegende dat de geraamde overschotten van de vorige dienstjaren vervangen 
werden door de werkelijke overschotten, zoals ze blijken uit de dienstjaarrekening 2008 
aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 19 mei 2009; 

Overwegende dat om diverse redenen bepaalde begrotingsposten van de gewone en 
de buitengewone dienst dienen gewijzigd te worden; 

Overwegende dat de fracties van De Brug en het VB zich wensen te onthouden; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor en 8 onthoudingen 

artikel 1: De budgetwijziging 1 in gewone en buitengewone dienst als volgt goed te keuren: 

Gewone dienst Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. budget 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

11.691.397,00 

 

258.554,00 

714.908,00 

10.770.218,00 

3.213.372,00 

116.275,00 

3.000,00 

-921.179,00 

3.213.372,00 

-142.279,00 

+711.908,00 

Nieuwe uitkomst 11.235.043,00 14.096.865,00 2.861.822,00 

    

Buitengewone dienst Uitgaven Ontvangsten Saldo 

Volg. oorspronk. budget 

Resultaat Dienstj.-1 

Verhoging kredieten 

Verlaging kredieten 

7.665.450,00 

 

260.152,00 

87.500,00 

7.665.450,00 

-26.964,00 

662.308,00 

462.692,00 

0,00 

-26.964,00 

+402.156,00 

-375.192,00 

Nieuwe uitkomst 7.838.102,00 7.838.102,00 0,00 

 

 

PATRIMONIUM - REGLEMENTEN 

8       Sportcentrum - goedkeuring reglement inwendige orde - aanpassing 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 maart 2007 houdende 

goedkeuring van het reglement van orde in het sportcentrum; 



 

 

Overwegende dat naar aanleiding van de aanvragen tot het organiseren van fuiven en 
de daaropvolgende uitgebreide veiligheidsanalyse in het kader van de bijzondere nood- en 
interventieplanning, het reglement moet worden aangepast op vlak van de maximale capaciteit van 
de evenementenhal; 

Gelet op het advies van de preventieambtenaar dat stelt: 

“De nuttig bruikbare bruto-oppervlakte is 924 m². 
Vervolgens moet worden rekening gehouden met de norm van 1 m² per persoon, wat een bruto 
aantal van 924 personen geeft, ongeacht of dit staand of zittend is. 
Verder dient rekening te worden gehouden met bijkomende eisen inzake evacuatie, die stellen dat, 
in het geval de voorziene uitgangen onvoldoende breed zijn en onmogelijk verbreed kunnen 
worden, het aantal personen verminderd moet worden tot de criteria worden gehaald. 
Aangezien het mogelijk is om drie (nood)uitgangen te voorzien met een totale, doch maximale 
breedte van 9 m, moet het maximaal toegelaten personen tot 900 worden beperkt. 
Van geval tot geval kan worden beslist dit aantal verder te beperken indien de inrichter bij de 
inrichting van de zaal verdere nuttige ruimte in beslag neemt.” 

Overwegende dat art. II.3.11 – Veiligheidsvoorschriften van het reglement van orde 
stelt: 

“- Staand publiek: maximum toegelaten aantal bezoekers moeten 0,60 m² beschikbare oppervlakte 
per persoon hebben. Dit komt overeen met 1.540 personen, indien de zaal geen obstakels bevat, 
zoals tafels, stoelen, podia. Alleen de voor de gebruiker toegankelijke ruimtes komen hiervoor in 
aanmerking. 

- Zittend publiek: maximum toegelaten aantal bezoekers moeten 1 m² beschikbare oppervlakte per 
persoon hebben. Dit komt overeen met 924 personen, indien de zaal geen obstakels bevat, zoals 
een podium, eetstanden, enz… Alleen de voor de gebruiker toegankelijke ruimtes komen hiervoor 
in aanmerking. 

Overwegende dat, gelet op het advies van de preventieambtenaar, deze bepalingen 
best worden aangepast om de veiligheid van de gebruikers te garanderen; 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De bepalingen onder streep 1 en 2 van art. II.3.11 – Veiligheidsvoorschriften 
worden gewijzigd als volgt: 
“Het maximum toegelaten aantal bezoekers wordt vastgesteld op 900 personen, 
ongeacht of de manifestatie staand of zittend georganiseerd wordt. 
Indien door de inrichting van de zaal bij de manifestatie de maximaal bruikbare 
ruimte wordt ingeperkt (bijvoorbeeld door allerhande obstakels als podia, tafels, 
eetstanden,…) kan de heer Burgemeester, op voorstel van de preventie-adviseur, 
het maximum toegelaten aantal bezoekers beperken. 
Alleen de voor de gebruiker toegankelijke ruimtes komen hiervoor in aanmerking.” 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

9       Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum – definitieve vaststelling 

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 

ordening, gewijzigd bij de decreten van 28 september 1999, 22 december 1999, 26 april 2000, 8 
december 2000, 13 juli 2001, 1 maart 2002, 8 maart 2002 en 19 juli 2002; 

Gelet op het Gewestplan Roeselare-Tielt, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 
december 1979; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 tot vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en op het decreet van 17 december 1997 houdende 
bekrachtiging van de bindende bepalingen ervan, blijkens dewelke delen van de gemeente 
Ingelmunster behoren tot het regionaalstedelijk gebied Roeselare en aangewezen werden als 
economische knooppunten; 

Gelet op de beslissing van de bestendige deputatie van 19 april 2007 houdende de 
goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Ingelmunster; 



 

 

Overwegende dat de opmaak van het RUP Centrum werd opgestart om de voorziene 
werken in het kader van de dorpskernvernieuwing een juridisch kader te geven waarbinnen 
bouwvergunningen kunnen aangevraagd worden; 

Gelet op het RUP Centrum opgemaakt door Studiebureau Demey, omvattende de 
bestaande toestand, het bestemmingsplan, onteigeningsplan, de memorie van toelichting, de 
stedenbouwkundige voorschriften en de plan-MER screening; 

Gelet op de plenaire vergadering van 18 december 2008 met de adviserende 
instanties; 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 februari 2009 houdende 
voorlopige vaststelling van het RUP Centrum; 

Overwegende dat in navolging van de voorlopige vaststelling een openbaar onderzoek 
werd gehouden dat liep van 3 maart 2009 tot 4 mei 2009; 

Overwegende dat de GECORO de ontvangen bezwaren, adviezen en opmerkingen 
heeft behandeld en hieromtrent een gemotiveerd advies heeft uitgebracht; 

Overwegende dat ter zekerheid van de realisatie van het voorliggende plan een 
onteigeningsplan wordt toegevoegd; 

Overwegende dat het openbaar nut voldoende kan gemotiveerd worden gelet op de 
voorziene bestemming van de gronden die in het onteigeningsplan zijn opgenomen. De gronden 
worden bestemd als openbaar domein met de bedoeling om deze in te richten als 
parking/verblijfsgebied, ten dienste van alle inwoners van de gemeente Ingelmunster; 

Overwegende dat het voorwerp van de onteigening kan gemotiveerd worden vanuit de 
ligging van de percelen. De percelen waarop de uitbreiding van de gemeenteparking voorzien is, 
sluiten aan bij de bestaande parking. Een andere locatie zou een minder zuinig ruimtegebruik tot 
gevolg hebben. Het perceel waarop de nieuwe ontsluiting van de parking voorzien is, ligt centraal 
in de parking en heeft tot doel om de bestaande ontsluiting als hoofdontsluiting te vervangen; 

Overwegende dat de wijze van onteigenen of met andere woorden het hoogdringende 
karakter kan gemotiveerd worden vanuit het globale proces van de dorpskernvernieuwing. Het 
spreekt voor zich dat dit grotere project in verschillende fasen zal uitgevoerd worden. Men kan 
immers niet tegelijkertijd alle wegenis opbreken. Hieruit volgt ook dat dit een aangeschakeld 
proces is van verschillende stappen. Wanneer bijgevolg een van deze stappen een aanzienlijke 
vertraging zou oplopen, creëert dit gevolgen voor het volledige proces. De uitbreiding van de 
parking achter het gemeentehuis moet bijgevolg eerst kunnen gerealiseerd worden vooraleer de 
heraanleg van het markplein kan aangevat worden, enz. Een doorbreking van dit proces zou 
ernstige gevolgen kunnen genereren op economisch vlak (bv. handelszaken die langere tijd niet of 
moeilijk bereikbaar zijn). Bijgevolg is het aangewezen om aan de onteigening een hoogdringend 
karakter toe te kennen; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 

Overwegende dat de fractie van het VB zich wenst te onthouden; 

Overwegende dat de fractie van De Brug nee wenst te stemmen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

artikel 1: Het RUP Centrum definitief vast te stellen. 

artikel 2: Het hoogdringende karakter van de onteigening goed te keuren. 

artikel 3: Het College van Burgemeester en Schepenen stuurt het RUP centrum ter 
goedkeuring aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. In geval van 
goedkeuring van het RUP door de deputatie stuurt het College van Burgemeester 
en Schepenen het onteigeningsplan ter goedkeuring aan de Vlaamse regering. 

 
10      Wijziging huishoudelijk reglement gemeentelijke commissie voor ruimtelijke 
ordening (GECORO)  

De Raad, 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke 

ordening, en wijzigingen; 



 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van 
nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en 
gemeentelijke commissies voor de ruimtelijke ordening (GECORO); 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 februari 2007 waarbij de 
maatschappelijke geledingen werden vastgelegd die binnen de gemeente zullen opgeroepen 
worden om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor te dragen voor de gemeentelijke 
commissie voor ruimtelijke ordening; 

Gelet op de gemeenteraadsbesluit van 18 maart 2008 houdende Benoeming van 
voorzitter, ondervoorzitter, vast secretaris, deskundigen en plaatsvervangers bij de gemeentelijk 
commissie voor ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat de Bestendige Deputatie in zitting van 24 april 2008 de 
gemeenteraadsbeslissing van 18 maart 2008 houdende wijziging van de samenstelling van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening heeft goedgekeurd; 

Gelet op het huishoudelijk reglement dat in zitting van 28 oktober 2008 door de 
gemeenteraad werd vastgesteld; 

Gelet op het advies van de GECORO van 9 maart 2009 houdende gedeeltelijke 
wijziging van het huishoudelijk reglement; dat er een mogelijke verwarring bestond omtrent het al 
of niet uitnodigen van effectieven en plaatsvervangers; bijgevolg wordt voorgesteld om het 
huishoudelijk reglement te wijzigen zodat duidelijk is dat zowel de effectieve leden als de 
plaatsvervangers de agenda ontvangen, maar dat enkel de effectieven worden uitgenodigd naar de 
vergadering. Enkel in geval deze laatste niet aanwezig kunnen zijn, moeten zij zelf hun 
plaatsvervanger hiervan in kennis stellen; 

Gelet op het aangepaste huishoudelijk reglement in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Het gewijzigde huishoudelijk reglement wordt vastgesteld. 

 

OPENBARE WERKEN 

11      Dorpskernhernieuwing Ingelmunster – goedkeuring voorontwerp 

De Raad, 
Gelet op het meerjarig beleidsplan 2007-2012, in het bijzonder het speerpunt 

‘Herinrichting van het centrum’; 

Gelet op de vraag van de gemeenteraad tot regelmatige rapportering over dit 
speerpunt in de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 11 januari 2008 houdende de 
toewijzing van de ontwerpopdracht voor het project dorpskernvernieuwing aan de tijdelijke 
vennootschap 360/Bas Smets; 

Overwegende dat in het kader van de opdracht met als voorwerp 
“dorpskernhernieuwing Ingelmunster” een voorontwerpdossier werd opgemaakt door de 
ontwerpers, rekening houdende met de opmerkingen van de verschillende betrokken externe 
partners, klankbordgroep, adviesraden, bewoners en handelaars, …; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 29 mei 2009 houdende de 
goedkeuring van het voorontwerp; 

Overwegende dat de fractie van het VB zich wenst te onthouden; 

Overwegende dat de fractie van De Brug nee wenst te stemmen; 

BESLUIT: met 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen en 2 onthoudingen 

artikel 1: Het voorontwerpdossier voor het project dorpskernvernieuwing wordt goedgekeurd. 

artikel 2: Er wordt opdracht gegeven aan het samengesteld ontwerpteam om het ontwerp per 
deelfase op te maken. 

 



 

 

CULTUUR 

12      TERF – Kennisname jaarverslag 2008 en actieplan 2009 

De Raad, 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2007 houdende toetreding tot 

erfgoedvereniging “TERF” in het kader van het erfgoedconvenant 

Overwegende dat volgens de statuten het jaarverslag van het afgelopen werkjaar en 
het actieplan van het lopend jaar aan de gemeenteraad ter kennisgeving moeten worden 
voorgelegd; 

Gelet op het jaarverslag 2008 in bijlage; 

Gelet op het actieplan 2009 in bijlage; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: Kennis te nemen van het jaarverslag 2008. 

artikel 2: Kennis te nemen van het actieplan 2009. 

 

EXTERNE BETREKKINGEN 

13      Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Interreg-project Vlaanderen-
Nederland ‘Toepassen functioneel groen’ – bekrachtiging van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2009 

Het College, 
Gelet op de mogelijkheid die aan de gemeente Ingelmunster wordt geboden, via 

RESOC, tot deelname aan het project ‘Toepassing functioneel groen, luchtgroen, klimaatgroen en 
sociaal groen’ uit het Interreg IV-programma voor de Grensregio Vlaanderen-Nederland; 

Gelet op de beslissing van het schepencollege van 17 oktober 2008 houdende 
Intentieverklaring deelname Interreg ‘Fijnstof’ – regio Kanaalzone Roeselare-Leie; 

Overwegende dat de gemeente Ingelmunster hierbij ingedeeld is in de Kenniskring 
Kanaalzone Roeselare-Leie samen met de gemeenten Izegem, Oostrozebeke en Wielsbeke; 

Gelet op de probleemstelling en uitdaging van het project: 
“Het project richt zich op de toepassing van functioneel groen als middel om het leefklimaat in de 
bewoonde omgeving te verbeteren. In de Grensregio Vlaanderen-Nederland is de 
bevolkingsdichtheid en de bedrijvigheid groot. Daarom vormen de gevolgen van de 
klimaatsverandering en de stijgende emissies van schadelijk stoffen in de Grensregio Vlaanderen-
Nederland een groot probleem voor de leefbaarheid nu en in de toekomst. Het is dan ook belangrijk 
om juist in dit gebied te kijken naar duurzame oplossingen om de gevolgen van de 
klimaatverandering en luchtverontreiniging te ondervangen. 
Wetenschappelijk onderzoek en ad-hoc praktijkkennis geven aan dat functioneel groen 10 tot 25% 
van de klimaatsverandering kan compenseren, terwijl het tegelijkertijd tot 10% verbetering in 
luchtkwaliteit kan realiseren. In Nederland is veel (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen 
functioneel groen en luchtkwaliteit, terwijl in Vlaanderen veel wetenschappelijke en praktische 
kennis is over het toepassen van klimaatgroen en sociaal groen. Deze kennis wordt in dit project 
bij elkaar gebracht. 
De Grensregio Vlaanderen-Nederland heeft een uitgesproken stedelijk karakter. Aan beide zijden 
van de grens is sterke belangstelling voor de toepassing van functioneel groen voor zowel 
klimaatadaptatie als voor luchtkwaliteitsverbetering. Onderhavig Interreg-project wil dan ook een 
platform vormen waarbinnen de deelnemende steden en de andere partijen van en met elkaar 
kunnen leren over een geïntegreerde toepassing van functioneel groen.”; 

Gelet op de volgende projectdoelstellingen: 

- Leveren van een meerwaarde als grensoverschrijdend project door wederzijdse 
aanvullingen van kennis opgedaan door concrete toepassingen, rekenen, 
meten, modelleren en wetenschappelijk onderzoek; 

- Toetsen van de innovatieve aanpak op prestaties ten aanzien van de 
leefkwaliteit (luchtkwaliteit, klimaateffecten en beleving); 



 

 

- In beeld brengen op welke praktische wijze functioneel groen daadwerkelijk in 
en rond de steden ingezet kan worden voor verbetering van het leefklimaat en 
op welke plekken dit bij voorkeur gedaan moet worden; 

- Voorbereiding en realisering van concrete uitvoerprojecten van de inpassing 
van functioneel groen in de binnenstedelijke omgeving; 

- Inzicht vergroten over hoe er in de toekomst duurzaam gebouwd kan worden 
met de optimale gebruikmaking van de kwaliteiten van groen; 

- Verspreiden van de opgedane kennis aan de beleidsmakers en onderzoekers in 
de Grensregio Vlaanderen-Nederland en daarbuiten; 

Gelet op de rol van de Kenniskring Kanaalzone Roeselare-Leie in het project, met 
name leren van de opgedane kennis in dit project en op kleine schaal een toepassing realiseren 
van functioneel groen; 

Gelet op Speerpunt 1 van het Meerjarig Beleidsplan van de gemeente houdende 
herinrichting van de dorpskern, waarvan groenaanleg een zeer belangrijk onderdeel is dat volledig 
past in de probleemstelling, projectdoelstellingen en projectrol voor onze gemeente van dit project; 

Overwegende dat de totale kost van dit project voor onze gemeente begroot wordt op 
35.000 euro, waarbij via het Interreg IV-programma 15.000 euro co-financiering wordt voorzien; 

Overwegende dat door de deelname aan dit project een belangrijk deel van de kosten 
voorzien voor groenaanleg in het kader van de herinrichting van de dorpskern gerecupereerd kan 
worden; 

Overwegende dat de Nederlandse gemeente Tilburg als hoofdaanvrager beschouwd 
moet worden, waardoor met hen een samenwerkingsovereenkomst dient te worden afgesloten; 

Overwegende dat de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst toekomt aan 
de gemeenteraad, doch het projectvoorstel bij het Interreg IV-secretariaat moet worden ingediend 
op 16 juni 2009; 

Overwegende dat de definitieve teksten omtrent de samenwerking pas op 3 juni 2009 
aan de gemeente toegestuurd werden, waardoor een agendering voor de gemeenteraad van 23 
juni 2009 niet meer mogelijk is; 

Overwegende dat in dergelijk geval het college kan optreden onder voorwaarde van 
bekrachtiging door de gemeenteraad; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2009 
houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Interreg-project 
Vlaanderen-Nederland ‘Toepassen functioneel groen’; 

Overwegende dat deze beslissing nu ter bekrachtiging wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad; 

Gelet op het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst, omvattende het 
aanvraagformulier en het kosten- en financieringsplan; 

BESLUIT: eenparig  

artikel 1: De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2009 
houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het 
Interreg-project Vlaanderen-Nederland ‘Toepassen functioneel groen’ wordt 
bekrachtigd. 

artikel 2: Deze goedkeuringsbeslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de 
eerstvolgende gemeenteraad. 

 

BIJKOMENDE PUNTEN 

1       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Jan Defreyne, raadslid, bij brief van 12 
juni 2009 

Bedrijventerrein Zandberg 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Jan DEFREYNE, raadslid, die het volgende toelicht. 



 

 

Met dit bijkomend punt willen wij informeren naar de stand van zaken bij de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Zandberg, alsook naar de vraag welke bedrijven hier de mogelijkheid zullen 
krijgen om zich te vestigen op dit bedrijventerrein. 
In het verleden werd dit gebied bestemd op het gewestplan Roeselare-Tielt, maar waren er nog 
planologische onduidelijkheden vooraleer het gebied kon ontwikkeld worden. Met de goedkeuring 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan werd dit gebied herbestemd. 
Daarom volgende vragen. 
Op welke termijn zal het bedrijventerrein kunnen ontwikkeld worden en zullen kandidaat-kopers 
gecontacteerd worden. Welke bedrijven zullen zich op dit bedrijventerrein kunnen vestigen. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Eerst wil ik kort nog even de historiek van deze zone BPA Zandberg in herinnering brengen. De 
bestemming van het gebied zoals vroeger voorzien in het Gewestplan heeft een aantal jaren 
geleden een aanpassing genoodzaakt. In het gewestplan werd immers gesteld dat voor de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein een bijzonder plan van aanleg moest opgemaakt worden, 
maar het Vlaams gewest liet niet toe dat de gemeente een BPA kon opmaken omdat het gewest 
zelf dit gebied een nieuwe bestemming zou geven met het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan 
voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Tijdens de opmaak van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, waarvan de opmaak parallel verliep met de opmaak van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, werd door het Vlaams gewest aan de gemeente uitdrukkelijk 
beloofd dat binnen deze bestemming een menging van kleinere en grotere bedrijven mogelijk zou 
zijn. Deze afspraken en dit engagement van het Vlaamse Gewest met betrekking tot gemengde 
bestemming staan ook zwart op wit op papier. Wat ook noodzakelijk is in functie van de vragen 
van de bedrijven die op deze zone willen investeren. Bij de definitieve goedkeuring van het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan was voor de zone Zandberg dan ook sprake van een menging 
van grotere en kleinere percelen (dit staat letterlijk in het goedgekeurde gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan). Nu blijkt echter dat Stedenbouw Brugge de voorschriften van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan heel strikt interpreteert waardoor zij stellen dat enkel regionale bedrijven 
mogelijk zijn. Dit kunnen zowel bedrijven zijn van meer dan 5.000 m² of minder dan 5.000 m². 
Maar wat concreet moet beschouwd worden als regionaal bedrijf is niet duidelijk. De West-Vlaamse 
intercommunale (WVI) die instaat voor ontwikkeling van het bedrijventerrein verwacht problemen 
met deze omschrijving. Het probleem dat zich dus stelt is de definitie van een regionaal bedrijf. 
Aangezien deze problematiek zich niet alleen stelt voor de zone Zandberg, maar ook voor 
deelgebieden van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in Izegem en Roeselare, werd in 
onderling overleg met deze twee steden besloten om aan het department RWO, afdeling ruimtelijke 
planning en aan de Minister van Ruimtelijke Ordening een brief te sturen met de vraag om het 
begrip ‘regionaal bedrijf’ te verduidelijken en indien nodig de bewoordingen uit het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan aan te passen waardoor, conform de uitdrukkelijke beloften in het kader 
van de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zowel lokale als regionale bedrijven 
kunnen toegelaten worden. 
Omtrent de inrichting van het bedrijventerrein werd intussen wel al een ontwerper aangesteld en 
wordt verwacht dat de aanlegwerken van het terrein van start zullen gaan in het najaar. 
Vermoedelijk zal tegen de tijd dat de wegen zijn aangelegd ook de onduidelijkheid omtrent het 
begrip regionaal/lokaal bedrijf weggewerkt worden en zullen de kandidaat-kopers kunnen 
gecontacteerd worden. Het is met andere woorden nog steeds de intentie van WVI om de 
kandidaat kopers en investeerders tegen het einde van dit jaar samen te roepen en te laten 
bevestigen wat hun intentie is met betrekking tot de verwerving van grond. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
2       Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Fietsfeest 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 



 

 

Op 5 juli a.s. is het opnieuw zover: het jaarlijkse fietsfeest! Niettegenstaande onze gemeente dit 
jaar niet de start- en stopplaats wordt voor dit evenement, voorzien we toch heel wat sportieve 
fietsende families die zich in het Kasteelpark zullen inschrijven. Dankzij dit evenement vinden heel 
wat mensen dus hun weg naar de fiets terug en kan men zich een 16 kilometerlange weg banen 
tussen allerlei attracties en lekkernijen. Niet alleen een sportief moment, maar ook een manier om 
de fiets opnieuw te promoten in onze ‘automobiel-maatschappij’. Langs deze weg wil het Vlaams 
Belang dan ook een pluim geven naar de organisatoren van dit evenement. 
Meer mensen laten fietsen houdt evenwel ook in dat we eens moeten stilstaan bij de 
verkeersveiligheid voor fietsers. In Ingelmunster wordt op regelmatige basis fietscontrole 
uitgevoerd aan de schoolpoorten, maar we moeten ons de vraag durven stellen of dit initiatief wel 
voldoende is. De gemeente Ardooie heeft er op dit vlak al een jarenlange traditie opzitten, want 
daar organiseert men een jaarlijkse verkeerswedstrijd. Aan de hand van deze verkeerswedstrijd 
leren jonge kinderen via verkeerssituaties die in scène worden gezet vooral defensief in plaats van 
offensief rijden. De resultaten mogen er dan ook zijn, want de laatste 25 jaar zijn er immers geen 
ongevallen meer gebeurd met plaatselijke schoolgaande kinderen in Ardooie-Koolskamp. Misschien 
kunnen we eens over het muurtje gluren en dit initiatief van onze Ardooise collega’s overnemen? 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Welke initiatieven neemt ons 
gemeentebestuur om de fietsers te beschermen (behalve fluo-vestjes en fietscontrole)? Zou een 
fiets-verkeerswedstrijd, zoals in Ardooie, ook een manier kunnen zijn om onze Ingelmunsterse 
kinderen veiliger door het verkeer te loodsen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Alvast één iemand van de pers hier aanwezig zal zeer tevreden zijn dat je zijn krant zo goed 
uitpluist. In de krant van West-Vlaanderen werd inderdaad melding gemaakt over de 
verkeerswedstrijd in Ardooie. Fietscontroles zijn echter niet alleen voldoende. Ze vormen wel het 
begin-, maar ook het eindpunt van een goede fietstraining. De fiets moet in orde zijn, op alle 
momenten, om in het verkeer te komen. 
Wat onze gemeente betreft kan ik u het volgende vertellen. In de eindtermen van het onderwijs, 
wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het einde van het zesde leerjaar, staat ook één en 
ander over fietsen vermeld. Iedere school organiseert deze leerstof op de voor hun school eigen 
manier. Er worden fietslessen, al dan niet in samenwerking met de verkeersdienst MIDOW, 
georganiseerd. Anderen organiseren dan weer een fietsleerwandeling. Daar wordt de opgedane 
kennis in een reële verkeerssituatie getoetst. Ook dit levert positieve resultaten op. Het al dan niet 
gebeuren van ongevallen mag volgens mij ook niet meteen gekoppeld worden aan het organiseren 
van fietswedstrijden. Ook al leer je de kinderen nog zo defensief rijden, ze zijn niet alleen op de 
weg. Vandaar ook de aanwezigheid van gemachtigd opzichters op gevaarlijke punten, waar veel 
voetgangers en fietsers langs komen. Vandaar ook onze actie met de fluo-jasjes. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
3       Bijkomend punt 2 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Bibliotheekverkoop 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Begin juni verkocht de plaatselijke bibliotheek heel wat verouderde of beschadigde werken, strips, 
jeugdboeken, enz. Voor een habbekrats konden de Ingelmunsternaars op die manier hun 
bibliotheek uitbreiden. Het is lovenswaardig dat onze bibliotheek op deze manier voor de afvoer 
van oudere boeken zorgt, zodat er plaats komt voor nieuwere werken. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vraag. Naast de verkoop van oudere boeken 
denkt het Vlaams Belang dat een groot deel van de werken zou kunnen gerecupereerd worden voor 
andere doeleinden. Hierbij denken we dan in eerste plaats aan de Ingelmunsterse scholen, de 
jeugdbewegingen en het rusthuis. Door een aantal van die boeken, die immers aangekocht zijn 
met het geld van de belastingbetaler, op die manier te ‘herverdelen’ maken we heel wat 
schoolgaande jeugd en ouderen blij. Wat denkt het gemeentebestuur van dit initiatief? 



 

 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De boeken die verkocht worden zijn ofwel verouderde werken die de laatste 4 jaar niet meer 
uitgeleend worden of versleten exemplaren. Zij zijn bijgevolg niet meer bruikbaar voor het 
onderwijs. De bibliotheek verdeelt aan alle scholen en aan RVT Maria Rustoord op regelmatige 
basis een wisselcollectie met actueel materiaal. De collectie wordt ook op vraag van betrokkenen 
scholen aangepast of uitgebreid met nieuwe werken. Op die manier verhindert de bibliotheek dat 
de scholen zelf moeten investeren in lees- en informatieve boeken en dat ze altijd kunnen 
terugvallen op vrij recent materiaal. Wat de jeugdbewegingen betreft, aangezien de boeken die 
afgevoerd werden niet meer door kinderen gelezen worden, zullen ze waarschijnlijk ook niet 
gebruikt worden tijdens de jeugdwerking. Het enige deel van de collectie dat voor hen interessant 
kan zijn, zijn de strips. Iedereen die interesse heeft kan zoals steeds tegen zeer voordelige 
voorwaarden de werken die uit de ontlening worden gehaald aankopen. Deze werkwijze heeft in 
het verleden zijn doeltreffendheid bewezen en wordt bijgevolg ook niet aangepast. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
4       Bijkomend punt 3 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Rookvrije scholen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

In oktober 2008 schreven enkele klassen van het Instituut Edelweiss zich in voor het project 
‘Rookvrije klassen’. Dankzij dit initiatief probeert men het gevaar van nicotine vrij vroeg mee te 
geven. Schepen Vercruysse stelde dan ook terecht dat de lokroep van de sigaret niet altijd 
makkelijk te weerstaan is. De sigaret blijft bij heel wat jongeren jammer genoeg een middel om 
‘erbij te horen’. Iedereen beseft evenwel dat niet alleen nicotine verslavend werkt, maar ook de 
gevaren van alcohol en drugsgebruik moeten voldoende in de kijker worden gezet. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Heeft Schepen Vercruysse tijdens 
deze campagne ook de gevaren van alcohol en drugs voldoende in de verf gezet bij de jeugd? 
Welke initiatieven zal ons gemeentebestuur nemen om ook deze twee gevaren onder de aandacht 
van onze kinderen te brengen? Hierbij denken we dan, bijvoorbeeld, aan een infomoment waar een 
ex-verslaafde relaas brengt over wat alcohol en drugs kan teweegbrengen voor de gebruiker en 
zijn omgeving? Schepen Vercruysse stelde terecht  dat sigaretten heel wat afval en dus ook heel 
wat werk met zich meebrengen. Doch meen ik me te herinneren dat het gemeentebestuur nogal 
weigerachtig stond tegenover ons Vlaams Belang-voorstel om asbakken te plaatsen aan de ingang 
van openbare gebouwen. Door op dit voorstel niet in te gaan is het nogal wiedes dat er heel wat 
sigarettenpeuken om en bij openbare gebouwen te vinden zijn. Waarom werd ons voorstel niet 
gevolgd, terwijl de Schepen in zijn toespraak tot de jeugd net toegeeft dat sigarettenpeuken niet 
op straat horen? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Het klopt inderdaad dat de actie ‘rookvrije klassen’ een succes geweest is. En gelukkig maar. Het is 
een goede zaak dat de jeugd meer en meer, om wat voor redenen dan ook, aan de lokroep van de 
sigaret kan weerstaan. Dit is een zeer specifieke actie rond roken, en de bekroning daarvan 
gebeurde onlangs in de raadzaal, waar een tweetal klassen van Edelweiss op aanwezig waren. Het 
spreekt voor zich dat het niet-roken het hoofdonderwerp van de gesprekken was. We hebben het 
niet gehad over alcohol en ook niet over drugs. Voor deze zaken verwijs ik graag naar de 
verschillende leerplannen en leermethodes die er in de verschillende onderwijsnetten aanwezig 
zijn. Via ‘leefsleutels’ bijvoorbeeld worden jongeren gewezen op de gevaren van verslavende 
middelen. Ik meen te weten dat getuigenissen deel kunnen uitmaken van deze leercycli. Niet de 
gemeente echter, maar vooral de directe omgeving, ouders en vrienden, hebben een grote invloed 
op het gedrag van kinderen. Wie thuis bijvoorbeeld meerookt, heeft veel kans dit sneller als 
‘gevaarloos’ te zien. Wat de peuken betreft, werd het in de individuele gesprekken met de 



 

 

leerlingen gehad over zwerfvuil, omdat we uit ondervinding weten dat zij ook voor een deel 
verantwoordelijk zijn voor rondzwervende blikken en verpakkingen. De schepen van onderwijs 
heeft hen ondermeer verduidelijkt dat daar heel wat werk in gaat om dit op te ruimen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
5       Bijkomend punt 4 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Nood-en interventieplan 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Op vrijdag 5 juni j.l. had een grootscheepse nood- en interventieoefening plaats van brandweer, 
politie en medische diensten in het OCMW-serviceflatgebouw ‘De Ermitage’ in de Weststraat. In 
aanloop naar het nieuwe nood- en interventieplan dat hier vandaag op de agenda staat werd de 
praktijk dus op de theorie afgetoetst. Niettegenstaande er enkele zaken verkeerd liepen, kunnen 
we spreken van een geslaagde oefening, die zeker zijn nut had en waaruit enkele conclusies 
kunnen getrokken worden. Toch moeten we ook durven stellen dat een dergelijke oefening reeds 
op voorhand aangekondigd wordt en er dus heel wat paniek, en dus onverwachte situaties, 
vermeden werden. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Worden er naast vooraf 
aangekondigde oefeningen ook initiatieven genomen om oefeningen te organiseren waarbij slechts 
enkelingen weten dat het over een oefening gaat? Op deze manier wordt immers nog veel 
duidelijker wat er verkeerd kan lopen indien er zich echt iets ernstigs zou voordoen in onze 
gemeente. 
Binnen heel wat gemeenten en steden klagen de hulpdiensten over de vele verkeersremmende 
middelen die hedentendage ingezet worden. Verkeersdrempels en grote bloembakken op de 
openbare weg die snelheidsduivels tot kalmer rijgedrag moeten aanzetten, zorgen immers vaak 
voor een belemmering van de hulpdiensten. Is hier reeds over nagedacht in onze gemeente en zijn 
er in onze gemeente situaties die onze hulpdiensten kunnen belemmeren? 
Kunnen de resultaten van de oefening van 5 juni j.l. aan deze gemeenteraad voorgelegd worden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Deze oefening in het kader van het nieuwe Gemeentelijk Nood en Interventieplan (GANIP) was 
slechts door enkelen op voorhand gekend. Er werd echter een tijdje geleden (namelijk naar 
aanleiding van de vergadering Veiligheidscel van 21 januari 2009), beslist om een dergelijke 
oefening in het serviceflatgebouw “De Ermitage” van het OCMW te houden. De stuurgroep voor 
deze oefening was samengesteld uit 3 personen van de verschillende disciplines die hebben 
meegewerkt. Bovendien werden de praktische uitwerking en de details van deze oefening pas op 
het allerlaatste moment openbaar gemaakt. De persconferentie vond plaats op vrijdagavond 5 juni 
om 18u30, meer bepaald een half uur voor de aanvang. De bewoners van het gebouw waren 
ingelicht dat er in de maand juni een oefening zou plaats vinden, zonder dat er een exacte datum 
en/of uur werd meegedeeld. Dit om geen leegloop te krijgen van de serviceflats net voor de start 
van de oefening en om dus zo realistisch mogelijk te oefenen. Het oefenen zonder ook maar 
iemand in te lichten kan daarentegen gevaarlijke situaties veroorzaken, denk bvb. aan het onnodig 
oproepen van de reguliere medische hulpdiensten, het thuis oproepen van de brandweermannen 
die zich nog in het verkeer moeten begeven voor een oefening, …. 
Het verslag van deze oefening zal op woensdag 24 juni worden voorgelegd aan de gemeentelijke 
veiligheidscel. Deze veiligheidscel was tevens de organisator van de oefening en is ook belast met 
de opmaak van het GANIP. Het verslag van de NIP-oefening en de bemerkingen van de 
veiligheidscel zijn na goedkeuring ervan vanzelfsprekend ter inzage. 
Binnen onze gemeente zijn er nog niet zoveel verkeersremmende maatregelen die hinderend zijn 
voor de interveniërende hulpdiensten. De verkeerdrempels in de Gentstraat zorgen bij de 
bestuurders van ambulances voor wat ongenoegen, maar zij maken vooral gebruik van de 
Oostrozebekestraat wanneer zij door onze gemeente naar Oostrozebeke moeten. Het gemeentelijk 



 

 

brandweerkorps opteert steeds om de aanrijroutes te kiezen in functie van de mogelijkheden, zoals 
brede wegen, de minst drukke wegen, het centrum vermijden indien mogelijk, enz. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
6       Bijkomend punt 5 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Infrastructuur De Wingerd 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Door de komst van het kleuteronderwijs werd de infrastructuur van De Wingerd grondig aangepast. 
In het verleden had ik in dit halfrond reeds geklaagd over het feit dat er in deze school ook nood is 
aan een lokaal waar de kinderen zich ongestoord kunnen omkleden voor de lessen lichamelijke 
opvoeding. Heel wat leerlingen dienen zich in klas om te kleden of moeten dit doen in een kleine 
onafgesloten plaats nabij de toiletten. Dit zorgt voor nogal wat ongenoegen bij de kinderen zelf. 
Zeker de oudere leerlingen vinden het vervelend zich te moeten omkleden in het bijzijn van 
kinderen van het andere geslacht of vinden het gevaarlijk om hun kledij onbewaakt achter te 
moeten laten in het zaaltje nabij de toiletten. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Klopt het dat er geen of weinig 
middelen voorzien zijn waar de kinderen zich ongestoord kunnen omkleden? Indien dit inderdaad 
zo is, hadden we graag geweten of daar in de nabije toekomst iets aan kan verholpen worden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Tot op heden hebben ons nog geen klachten bereikt omtrent dit punt dat u hier aankaart. Noch 
vanuit de school, noch vanuit de leerkrachten, noch vanuit de leerlingenraad. Tot op heden slagen 
alle kinderen er in zich ongestoord om te kleden. Er zijn bij mijn weten nog geen vreemde dingen 
gebeurd met kledij of met personen. Ook de inspectie van onderwijs, bevoegd voor dergelijke 
zaken, heeft ons een positief advies gegeven omtrent onze schoolinfrastructuur. Wij doen er 
immers alles aan om als inrichtende macht met alle wettelijke zaken in orde te zijn. Mocht u echter 
weet hebben van problemen, aarzel dan niet om de directie vertrouwelijk op de hoogte te brengen. 
In het kader van de bescherming van de privé-sfeer zijn zij het best geplaatst om op een passende 
wijze met uw vraag om te gaan. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
7       Bijkomend punt 6 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Schooluitstapjes De Wingerd 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Tijden en gewoontes veranderen, ook bij onze schoolgaande jeugd blijkbaar. Terwijl er vroeger 
weinig of geen schooluitstapjes waren en de schoolreizen eerder beperkt bleven tot een bezoek aan 
de zoo of een speelplein (waar weinig of niks moest voor betaald worden), krijgen de kinderen nu 
tal van activiteiten aangeboden zoals sportkampen, boerderijklassen, schoolreizen naar dure 
pretparken, enz. Aangezien de crisis zich ook laat voelen in de geldbeugel van de ouders, zijn die 
uitstapjes vaak een doorn in het oog voor de steeds groter wordende groep die het zo al moeilijk 
hebben om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Steeds meer horen we ouders klagen die 
zichzelf van de broodnodige behoeften ontzeggen om hun kinderen toch maar te laten meereizen 



 

 

met hun schoolkameraadjes. Vaak ontbreekt het de ouders ook aan durf om dit probleem aan de 
leerkracht of de schooldirectie te melden. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Welk initiatief neemt onze 
gemeenteschool voor kinderen waarvan het thuis financieel moeilijk gaat om zomaar geld op tafel 
te leggen voor plezier-schoolreisjes? Worden er groepsactiviteiten georganiseerd waarbij, 
bijvoorbeeld, een klas een pannenkoekenverkoop of een autowasnamiddag organiseert om zo de 
kosten wat te remmen. Dergelijke initiatieven hebben als bijkomend voordeel dat kinderen zo leren 
dat niks gratis is en dat er in het echte leven ook tegenprestaties moeten geleverd worden voor 
luxe en uitstapjes. Wordt er binnen ons gemeentelijk onderwijs nog voldoende aandacht besteedt 
aan het educatieve van, bijvoorbeeld, een schoolreis of wordt enkel uitgekeken naar dure 
pretparken waar behalve wat schreeuwerige attracties geen educatieve elementen meer naar voor 
worden geschoven? In het verleden werd het educatieve vaak gekoppeld aan het recreatieve 
(bijvoorbeeld in de voormiddag een museum bezoeken en in de namiddag een speelplein of 
pretpark). 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Wij stellen vast dat u de pedagogische bezorgdheden van ons onderwijsteam hier in vraag stelt. Ik 
zal u vertellen hoe de vork aan de steel zit, alhoewel ik meen te mogen veronderstellen dat u al op 
de hoogte bent van de verantwoording door onze gemeenteschool, gezien het feit dat iedere ouder 
van de directie al een brief mocht ontvangen. 
Schoolreizen zijn een jaarlijks weerkerend fenomeen. In het verleden waren bepaalde klassiekers 
de afvaart van de Lesse en de grotten van Han. Ook het lokale pretpark werd door velen bezocht. 
Meestal gebeurt dit nog steeds zo, en op dezelfde manier. Dit jaar wordt er in de gemeenteschool, 
uitzonderlijk, een verre schoolreis georganiseerd, ook voor de lagere leerjaren, naar een pretpark 
dat volledig in het thema van sprookjes staat. En dit heeft zo zijn redenen. Dit jaar werden onze 
beide gemeentescholen vanuit de Canon-cultuurcel beloond voor hun muzikaal toneelproject op 
school. Dit stond in het thema van sprookjes. Vele leerlingen namen deel aan dit project, vandaar 
ook dat deze uitstap volledig te kaderen valt binnen dit project. Als kind leer je op socio-
emotioneel ook veel op deze uitstappen. Je leert er samen met anderen dingen beleven, leuke 
dingen, spannende dingen. Dit is misschien als leerstof niet meteen meetbaar, maar ook dit 
onderdeel behoort tot de te bereiken eindtermen op het eind van het zesde leerjaar. Als ouder zou 
u toch op de hoogte moeten zijn van de verschillende acties die de gemeenteschool en het 
oudercomité ondernemen om die extraatjes aan een aanvaardbare prijs aan te bieden. Er is de 
koekenverkoop, de ontbijtactie, het ouderfeest en dit jaar dus ook de toneelvoorstelling. We zijn 
als inrichtende macht bijzonder blij dat de inzet van al de vrijwillige medewerkers, niet alleen in 
onze gemeentescholen, maar in alle scholen op ons grondgebied, ervoor zorgt dat schoolreizen en 
uitstappen betaalbaar blijven. 
Voor kinderen in problemen wordt altijd, in alle discretie, gezocht naar oplossingen. Meer nog, de 
schepen van onderwijs ziet er persoonlijk streng op toe dat de wettelijke maximumfactuur, 360 
euro gespreid over de zes jaren, niet overschreden wordt. Ook voor de kleuters kijken wij zeer 
nauw toe. Op die basis worden ook keuzes gemaakt. Iedereen binnen ons gemeentelijk 
onderwijsnet neemt op dit punt zijn volle verantwoordelijkheid en wij waarderen dan ook ten volle 
de inzet van alle betrokkenen. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
8       Bijkomend punt 7 aangevraagd door de heer Georges Barbary, raadslid, bij mail 
van 12 juni 2009 

Stemmen met volmacht 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Georges BARBARY, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

7 juni jongstleden trok zowat volledig Ingelmunster naar de stembus om verkozenen naar het 
Vlaams- en Europees parlement te sturen. Mensen die om één of andere reden in de 
onmogelijkheid verkeren om zich naar de stemlokalen te verplaatsen konden dit tijdig laten weten 
in het gemeentehuis of konden een volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde. In het 



 

 

verleden kregen we reeds signalen dat er nogal wat volmachtformulieren uit het rusthuis en de 
serviceflats worden ingevuld. Op zich is dit vrij normaal, daar er net in het rusthuis en in de 
serviceflats heel wat zieken en/of bejaarden wonen die hun stem liever via iemand anders laten 
uitbrengen. Nu bereiken ons opnieuw signalen van familieleden die ‘nét iets te laat’ waren om een 
volmachtfomulier in te vullen voor hun bejaarde ouders. Blijkbaar was iemand hen alweer voor en 
ging de stem van de bejaarde hoogstwaarschijnlijk niet naar de partij waarvoor de volmachtgever 
of -hebber zou gestemd hebben. 
Graag kreeg het Vlaams Belang antwoord op volgende vragen. Hebben jullie weet van deze 
praktijken? Kloppen deze geruchten? Kan uitgezocht worden wie op stembrievenjacht gaat in het 
rusthuis en de serviceflats en wat daarvan precies de bedoeling is? 
Mensen die geen volmacht wensen te geven kunnen hun stembrief, samen met een doktersattest, 
op het gemeentehuis afleveren. Zo geven zij het signaal dat ze in de onmogelijkheid zijn om aan 
hun stemverplichting te voldoen. Wat gebeurt er nadien met deze stembrieven en doktersattesten? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ik kan u verzekeren dat alle wettelijke onderrichtingen met betrekking tot de organisatie van de 
verkiezingen, en specifiek ook met betrekking tot het gebruik van een volmacht, correct werden 
uitgevoerd. Noch door onze eigen diensten noch door een voorzitter van een stembureau, of door 
iemand anders, werd ons enige onregelmatigheid gemeld. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
9       Bijkomend punt 1 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij mail 
van 17 juni 2009 

Stand van zaken fuifzalen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine VERHAMME, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Enkele maanden geleden stelde ik de vraag of de evenementenhal ook kon dienen voor fuifzaal, 
conform het reglement evenementenhal. Tot op heden weten we niet wat daarover beslist werd. 
Als wij, De Brug, verder constructief willen helpen zoeken naar degelijke alternatieven of 
definitieve oplossingen, vinden we het toch beter dat we op de hoogte zouden zijn van de 
besprekingen of onderhandelingen met de jeugd, sportraad en/of privé-initiatieven. Vandaar 
volgende vragen. Mogen er nu fuiven doorgaan in de evenementenhal, ja of nee? Hoe wordt de 
veiligheid of orde op het sportstadion verzekerd? Politietoezicht? Herashekkens? 
Hoe verliep de evaluatie met Scouts, KLJ en Labadoux in verband met de fuiven in de tent op het 
Labadouxterrein? Hopelijk kunnen we een positief antwoord verwachten. 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Ik kan u meedelen dat het schepencollege een gunstig standpunt heeft ingenomen met betrekking 
tot de vraag van Chiro Mandelburcht en Chiro Jefri voor het houden van een fuif in de 
evenementenhal in het najaar. De betrokken jeugdbewegingen werden ten andere onmiddellijk 
door de schepen van jeugd hiervan ingelicht. Met de beide chirogroepen en met de sportdienst 
werd uitgekeken naar een geschikte datum voor deze fuiven in functie van de sportkalenders. Voor 
elke fuif of een evenement waarbij veel bezoekers worden verwacht is er steeds een voorafgaand 
overleg met de brandweer, de politie, de gemeente en de inrichters. Via dit overleg worden de 
nodige afspraken gemaakt om de veiligheid optimaal te garanderen. Nadien worden de 
gebeurtenissen nog eens geëvalueerd. Wat de evaluatie van de fuiven betreft die plaatsvonden op 
de festivalweide, kan ik meedelen dat die door alle betrokkenen als gunstig werd beoordeeld 
waardoor de kans heel reëel is dat dit voor volgend jaar op een gelijkaardige manier wordt 
georganiseerd. Wel is het de bedoeling om in overleg met de KLJ-leiding en de Scoutsleiding extra 
aandacht te hebben voor het probleem van de geluidsoverlast. 



 

 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
10      Bijkomend punt 2 aangevraagd door mevrouw Martine Verhamme, raadslid, bij 
mail van 17 juni 2009 

Fietsstroken 

De heer Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Martine VERHAMME, raadslid, die het volgende 
toelicht. 

Om de veiligheid van de fietsers te verhogen ter hoogte van de Hinnebilkstraat-Schoolstraat en de 
Hinnebilkstraat-Bollewerpstraat, vraag ik of het mogelijk zou zijn om in het brede voetpad ter 
hoogte van de Schoolstraat-hoek Hinnebilkstraat en ter hoogte van de Hinnebilkstraat-hoek 
Bollewepstraat een fietstrook te maken. Door het eenrichtingsverkeer en de versmalling van het 
wegdek in de Hinnebilkstraat en Bollewerpstraat, is het niet veilig als fietser om de Hinnebilkstraat  
richting Bollewerpstraat en komende vanuit de Hinnebilkstraat richting Bollewerpstraat in te slaan. 
Vandaar mijn vraag, is het niet mogelijk om tussen de aangebrachte paaltjes op het verbrede 
voetpad een strook ,zonder stoeprand weliswaar, aan te leggen, zodanig dat de fietsers daar 
gemakkelijk kunnen inrijden? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

Uw voorstel zal bekeken worden door onze technische dienst en de Verkeersdienst van Midow. U 
zal op de hoogte worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 

 
11      Bijkomend punt 1 aangevraagd door de heer Kurt Windels, raadslid, bij mail van 
18 juni 2009 

Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen 

De heer Voorzitter geeft het woord aan de heer Kurt WINDELS, raadslid, die het volgende toelicht. 

Wekelijks ontvangen wij, gemeenteraadsleden, de notulen van het College van Burgemeester en 
Schepenen. Een zeer interessante bron van informatie die ons democratisch werk als raadslid beter 
mogelijk maakt. Recent kregen we twee brieven van de gemeente te zien - in twee afzonderlijke 
dossiers - waarbij die mensen voor een bepaalde aanvraag geen toelating kregen van het College. 
Van de betrokkenen zelf weten we dat het zaken zijn die besproken werden op het College gezien 
zowel ambtenaren als Schepenen dit aan die mensen hebben meegedeeld. We stelden nu evenwel 
vast dat er in de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen niets terug te vinden is 
van beide beraadslagingen en beslissingen. 
Onze vragen, wordt alles genotuleerd wat op het College van Burgemeester en Schepenen wordt 
besproken? Wat zijn de criteria om bepaalde zaken te notuleren of niet te notuleren? 

De heer Voorzitter antwoordt hierop het volgende. 

De notulen van het college van Burgemeester en Schepenen worden opgemaakt overeenkomstig 
artikel 51 van het Gemeentedecreet. Concreet worden telkens alle genomen beslissingen 
opgenomen in het verslag en wordt een overzicht gegeven van de punten waar het college akte 
van nam. Deze notulen worden verder onverwijld bezorgd aan de leden van de gemeenteraad. 

Aangezien dit punt geen aanleiding geeft tot een stemming wordt overgegaan naar het volgende 
punt op de agenda. 
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