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Voorwoord

Voor je ligt het activiteitenrapport 2021 van de Hulpverleningszone Taxandria. Hierin vind je een overzicht van de  
belangrijkste acties & resultaten die onze zone boekte in 2021. 

Het jaar 2021 gaat de boeken in als een pittig jaar. Corona was er al een tijd, en zeker nog niet verdwenen. Het jaar 
kenmerkt zich door een jojo-effect aan maatregelen: versoepelingen en weer strengere maatregelen wisselden elkaar 
af. Als organisatie werden we gedwongen hierin mee te bewegen. 

Het vergde veel van ons en van ons werk. Maar corona of niet, als HVZ Taxandria zijn wij onverminderd, professioneel 
en met passie ons werk blijven doen. Als verbinder in een netwerk van samenwerkende partijen op het gebied van 
veiligheid en als krachtige en gerespecteerde hulpdienst. 

Ook in 2021 kregen we te maken met enkele grote interventies met grote impact zoals op eindejaar de gasexplosie 
in Turnhout. Ook onze bijstand met vele medewerkers gedurende heel wat dagen in de zomer n.a.v. de waterbom in 
regio Luik mogen we niet vergeten.

Aan alle medewerkers, brandweer en administratie, bedankt voor jullie inzet in het jaar 2021! 

Samen zijn we sterk!

Kristof Hendrickx, Voorzitter
Kapt. Luc Faes, Zonecommandant



Meerle

Baarle-Hertog

Rijkevorsel

Merksplas

Beerse

Vosselaar

Turnhout

Oud-Turnhout

Arendonk

Ravels

KasterleeLille

Inwoners | 198 683
Oppervlakte | 629,66 km²
Posten | 12

Medewerkers | 485
Ziekenwagens | 6
Voertuigen | 112

12 gemeenten | Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten/Meerle, Kasterlee, 
Lille, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout & Vosselaar

Zonale dispatching: Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout
6

HVZ Taxandria

Hoogstraten
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Organisatiestructuur
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Interventies 2021

Operaties



Voor de statistieken baseren wij ons op de indeling van interventies volgens het KB 14/10/2014 betreffende de risi-
coanalyse. In dit KB worden er vier hoofdcategorieën aangegeven:

Stalbrand, Kasterlee
november 2021
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Binnenbrand

Buitenbrand

Andere dringend

Niet-dringend

Brandweerinterventies



10

Interventies HVZ Taxandria 2021
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Interventies HVZ Taxandria 2021

Natuurbrand, Ravels
16 juni 2021



12

Interventies per gemeente
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Oproepen 2021

Totaal 

AARD jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Eind
totaal

1.Brand 65 54 62 60 47 61 55 43 44 48 45 56 640
2. Gevaarlijke stoffen 15 19 16 12 8 12 9 7 9 6 6 10 129
3. Technische inter-
venties 113 128 188 97 138 388 162 96 80 224 63 78 1755
3. X.Wespen 16 52 32 82 103 169 253 215 96 18 1036
5. Logistiek 40 37 31 21 27 52 34 47 33 48 46 45 461
7. Preventieve aanwezigheid 2 1 3
Eindtotaal 233 238 313 242 252 595 363 362 419 543 257 207 4024

Brand

RA SOORT jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Eind
totaal

1.Binnenbrand 54 51 48 38 37 42 46 35 35 39 42 49 516
2.Buitenbrand 11 3 14 22 10 19 9 8 9 9 3 7 124
Eindtotaal 65 54 62 60 47 61 55 43 44 48 45 56 640

Storm & wateroverlast

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Eind
totaal

 Stormschade 2 7 2 11
 Wateroverlast 8 28 8 4 14 281 69 16 14 14 4 1 461
Eindtotaal 10 28 15 4 14 281 69 16 14 16 4 1 472

Andere

AARD jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
Eind
totaal

2. Gevaarlijke stoffen 15 19 16 12 8 12 9 7 9 6 6 10 129
3. Technische inter-
venties 103 100 173 93 124 107 93 80 66 208 59 77 1283
5. Logistiek 40 37 31 21 27 52 34 47 33 48 46 45 461
7. Preventieve aanwezigheid 2 1 3
Eindtotaal 158 156 220 126 159 171 136 134 108 264 112 132 1876
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Storm (werkelijke aantallen/geconstateerd)

Oproep jan mrt jun okt
Eind

totaal
6.7 Wateroverlast 2 256 258
6.6 Bomen/takken verzagen 25 22 3 60 110
3. Technische hulpverlening en 
redding 3 31 4 18 56
6.5 Vrijmaken weg 5 13 1 21 40
6.1 Techn. interv. 3 11 1 2 17
6.3 Stormschade 2 6 2 10
6.2 Reinigen wegdek 2 2
1.1. Brand 1 1
Eindtotaal 38 86 265 105 494

Woningbrand, Beerse 
februari 2021



Overeenkomst ambulancedienst

Met FOD Volksgezondheid werd een overeenkomst “Ambulancedienst – Dringende Geneeskundige Hulp” afgesloten. 
Door het aangaan van deze overeenkomst verbindt de ambulancedienst van HVZ Taxandria (*) zich ertoe om samen te 
werken met de Belgische Overheid in het kader van Dringende Geneeskundige Hulp (hierna DGH genoemd), overeen-
komstig de wet van 8 juli 1964. 

(*) Deze overeenkomst is geldig voor de ziekenwagendiensten van post Hoogstraten en post Turnhout (de overeenkomsten tussen 
de overige ambulancediensten in de hulpverleningszone en FOD Volksgezondheid worden rechtstreeks met hen behandeld) en 
vormt de basis voor de finale becijfering en uitkering van de financiering van de ziekenwagendiensten.

Ritten per gemeente

HO1 HO2 TU1 TU2 TU3 Eindtotaal

Arendonk 32 17 6 55

Baarle-Hertog 3 4 1 5

Beerse 4 3 70 39 15 131

Hoogstraten 809 192 2 2 1 1006

Kasterlee 322 126 27 475

Lille 37 13 9 59

Merksplas 16 2 43 23 5 89

Oud-Turnhout 1 344 136 29 509

Ravels 1 29 8 4 42

Rijkevorsel 295 34 2 331

Turnhout 8 3 2040 745 199 2995

Vosselaar 1 89 40 11 141

X buiten zone 325 32 33 21 4 415

Eindtotaal 1458 267 3047 1171 310 6253

Stalbrand, Kasterlee 
november 2021
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Interventies Dringende Geneeskundige Hulp (DGH)
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Ritten per post
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In het kader van het jaaractieplan VTO zijn er heel wat opleidingen georganiseerd.

In de onderstaande tabellen zijn volgende uren terug te vinden, opgesplitst in de categorieën:

• Opleiding rekruten / stagiairs
• Voortgezette opleiding (aanleren van nieuwe vaardigheden)
• Permanente opleiding (het onderhouden van basisvaardigheden brandweerzorg)
• Zonale specialisaties (ademlucht, duikers, gaspakken, tankwagentransport, … )
• Lokale specialisaties (chauffeur / bedienaar voertuigen, kennis grondgebied, …)
• Brevetopleidingen (brandweerman, sergeant, luitenant, kapitein, … )
• Opleidingen dringende geneeskundige hulp (DGH)

In het totaal werden door de operationele medewerkers van HVZ Taxandria 39 144,24 opleidingsuren 
gepresteerd.

Bijkomend werden er een 6 863,57 uren geïnvesteerd in de toekomst van de organisatie door het opleiden van rekru-
ten en volgen van brevetopleidingen om door te kunnen groeien in de hulpverleningszone.

Brandweerman opleidingsuren
Rekruten 2021
Opleidingen 
rekruten # personen uren 

training
Voortgezette 
opleiding 19 1854,54

Eindtotaal 19 1854,54

Voortgezette opleidingen 2021

Voortgezette 
opleidingen # personen uren 

training
Voortgezette 
opleiding 190 8394,98

Voortgezette 
opleiding Zonaal 
Programma

362 8521,25

Eindtotaal 403 16916,23

Permanente opleidingen 2021

Permanente 
opleidingen # personen uren 

training
Permanente 
opleiding 419 13857,1

Permanente 
opleiding 
specialisatie

416 5810,77

Eindtotaal 424 19667,87

DGH opleidingen 2021

DGH
opleidingen # personen uren 

training
DGH 
basisopleiding 20 1096,06

DGH permanen-
te vorming 110 1464,08

Eindtotaal 122 2560,14

Opleiding en oefenen VTO

Oefening, post Arendonk 
augustus 2021
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Permanente opleidingen specialisaties 
2021

Specialisaties # personen uren 
training

Lokale 
specialisatie 318 2774,48

Zonale 
specialisatie 400 3036,29

Eindtotaal 718 5810,77

Permanente opleidingen lokale specialisaties 2021

# personen uren 
training

Chauffeur 52 162,36
Chauffeur/bedienaar 8 101,58
Haakarm chauffeur 98 330,38
Kraanbedienaar 38 231,5
Ladder/Korfbedienaar 228 756,61
Logistieke ondersteuning 87 177
Pompbedienaar/Chauffeur 232 1001,73
Vaartuig 11 13,32
Eindtotaal 318 2774,48

Permanente opleidingen zonale 
specialisaties 2021

# personen uren 
training

Ademlucht 384 1643,26
Bevelvoering 20 349,75
Dispatching 10 118,5
Duikassistent 27 140,53
Duikers 48 198,69
Gaspakken 28 140,19
GWT/TWT 6 12
Meetploegen 31 260,82
Officieren 11 66,25
Werken op hoogte 44 106,3
Eindtotaal 400 3036,29

Opleiding IGS
mei 2021
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Brevetopleidingen 2021

Brevetopleidingen # personen uren 
training

B01 - Brandweerman 54 4581,69
B02 - Korporaal 10 316,5
DB02 - Delta B02 1 50,9
DM02 - Delta M02 6 208,48
M01 - Sergeant 22 1227,25
OFF1 - Luitenant 6 196
OFF3 - Majoor 3 62
Eindtotaal 104 6863,57

Voortgezette opleidingen 2021

# personen uren 
training

AT10111 - Recyclage Dir CP-OPS 1 3

AT10113 - Recyclage Dir CP-OPS 1 3

AT1711 - FiST Antenne (basis) 3 30

AT1712 - Recyclage Fist Antenne – theorie 7 24

AT2911 - Recyclage crisissituatiebeheer 2 6

AT3211 - Bijscholing instructuer CFBT 1 12

AT4211 - Postgraduaat Adviseur Gevaarlijke Stoffen 3 478,91

AT4212 - Theoretische navorming Adviseur Gevaarlijke Stoffen 2 9,5

AT4511 - Instructeur (NEW FOROP 1) 6 155

AT4611 - Testleider PPMO 23 417

AT5011 - Theorie rijbewijs C 5 32

AT5019 - Risicoanalyse prioriteir rijden met brandweervoertuigen 29 116

AT5023 - Prio rijden met een prioriteir voertuig op de openbare weg 1 8

AT5811 - Gevaarlijke stoffen: werken met BIG-boek of chemiekaarten 3 9

AT7511 - Scenariotraining gevaarlijke stoffen 1 3

AT7711 - EVAL 7 113

AT9011 - Natuurbranden 9 34

AT9013 - Natuurbranden - praktijk 13 39

EVO-0029 - Webinar Safe or Sorry 15 15

Incident Command System 3 24

Eindtotaal 113 1531,41
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Voortgezette opleidingen zonaal programma 2021

# personen uren 
training

AT0712 - Lanstechnieken – koude praktijk 14 42

AT1311 - Scenariotraining brand - warme praktijk 115 714

AT1912- G-RSTV - warme praktijk 5 15

AT2211 - Industriële brandbestrijding (basis) 25 150

AT2811 - Warmtebeeldcamera 105 633,75

AT3711 - Update 2016 Beveiliging interventies openbare weg (basis) 1 3

AT4612 - Geïntegreerde periodieke proef (PPMO) 140 294

AT4715 - Brandweerman In Nood - module Forcible Entry 146 882

AT4911 - Maquettetraining 11 33

AT5611 - Scenariotraining technische hulpverlening 47 284

AT5711 - Gevaarlijke stoffen: identificeren van gevaarlijke stoffen bij vervoer 142 387

AT6315 - Overig materiaal technische interventie 300 2962,33

AT6511 - Case studies 17 168

AT7411 - Opleiding gasmeting 1 117 352,17

EVO-0030 - BVV congres 2021 43 188

Eindtotaal 362 8521,25

Woningbrand, Arendonk
maart 2021

Opgelet: in bovenstaande tabellen worden sommige opleidingen meerdere malen getoond omdat de overzichten met verschil-
lende doorsnedes gemaakt werden. Bijv. : de opleidingsuren rekruten 2021 staan apart vermeld maar zitten ook vervat in de 
aantallen “Brevetopleidingen” en “Voortgezette opleidingen”. Idem voor “Attestopleidingen” en “Voortgezette opleidingen zonaal 
programma” die ook in de aantallen van de “Voortgezette opleidingen” vervat zitten.
Als eindtotaal van elk overzicht wordt bij # personen enkel unieke waarden getoond. Heeft bijvoorbeeld iemand zowel DGH basis-
opleiding als DGH Permanente opleiding gevolgd dan zal deze persoon als 1 geteld worden. 
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Overzicht beschikbaarheden
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Oefening REM-B, Beerse
augustus 2021
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Bedrijfsvoering
Personeel

Cijfergegevens

Arbeidsongevallen / Opschorting benoeming

Post Vrijwilliger / 
Beroeps Arbeidsongeval Opschorting be-

noeming Eindtotaal

Arendonk Vrijwilliger 0 0 0
Baarle-Hertog Vrijwilliger 0 0 0
Beerse Vrijwilliger 1 5 6
Dispatching Beroeps 0 0 0

Hoogstraten
Beroeps 3 0 3
Vrijwilliger 3 2 5

Kasterlee Vrijwilliger 0 13 13
Meerle Vrijwilliger 0 0 0
Merksplas Vrijwilliger 1 0 1
Ravels Vrijwilliger 2 4 6
Rijkevorsel Vrijwilliger 0 3 3

Turnhout
Beroeps 10 0 10
Vrijwilliger 2 6 8

Vosselaar Vrijwilliger 0 3 3

Zonaal
Beroeps 2 0 2
Administratie 2 0 2

Eindtotaal 26 36 62

Afwezigheid wegens ziekte > 1 week
Post Vrijwilliger / Beroeps Ziekte

Arendonk Vrijwilliger 8
Beerse Vrijwilliger 3
Dispatching Beroeps 5

Hoogstraten
Beroeps 3
Vrijwilliger 9

Kasterlee Vrijwilliger 3
Lille Vrijwilliger 1
Merksplas Vrijwilliger 16
Ravels Vrijwilliger 9
Rijkevorsel Vrijwilliger 4

Turnhout
Beroeps 12
Vrijwilliger 12

Vosselaar Vrijwilliger 5

Zonaal Beroeps 2
Administratie 9

Eindtotaal 101
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Aanwervingen
Post Vrijwilliger / Beroeps Graad Aantal

Arendonk Vrijwilliger Brandweerman-stagiair 2

Hoogstraten
Beroeps Brandweerman-stagiair 4
Vrijwilliger Brandweerman-stagiair 4

Lille Vrijwilliger Brandweerman-stagiair 4
Merksplas Vrijwilliger Brandweerman-stagiair 1
Ravels Vrijwilliger Brandweerman-stagiair 5
Vosselaar Vrijwilliger Brandweerman-stagiair 4
Eindtotaal 24

Bevorderingen

Post Vrijwilliger / Beroeps 
/ Administratie Graad Aantal

Arendonk Vrijwilliger Korporaal 1

Beerse
Vrijwilliger Sergeant 1
Vrijwilliger Adjudant 1
Vrijwilliger Korporaal 1

Dispatching Beroeps Korporaal 2
Hoogstraten / Meerle Vrijwilliger Korporaal 3

Beroeps Korporaal 1
Kasterlee Vrijwilliger Sergeant 1

Merksplas
Vrijwilliger Adjudant 1
Vrijwilliger Korporaal 3

Ravels
Vrijwilliger Sergeant 1
Vrijwilliger Korporaal 4

Rijkevorsel
Vrijwilliger Adjudant 2
Vrijwilliger Korporaal 2

Turnhout Vrijwilliger Korporaal 3
Beroeps Korporaal 4

Zonaal
Administratie Deskundige logistiek 1
Beroeps Kapitein 2

Eindtotaal 34

REHAB, post Hoogstraten
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Ontslagen

Post Vrijwilliger / 
Beroeps Graad Aantal Reden

Beerse Vrijwilliger Brandweerman 1 Hobby’s
Hoogstraten Vrijwilliger Brandweerman 1 Leeftijdsgrens
Kasterlee Vrijwilliger Adjudant 1 Pensioen
Meerle Vrijwilliger Brandweerman 2 Medische redenen
Meerle Vrijwilliger Korporaal 2 Leeftijdsgrens
Merksplas Vrijwilliger Kapitein 1 Pensioen
Ravels Vrijwilliger Brandweerman 1 Medische redenen

Ravels Vrijwilliger Brandweer-
man-stagiair 1 Verhuis

Rijkevorsel Vrijwilliger Brandweerman 1 Pensioen

Turnhout Vrijwilliger Brandweer-
man-Stagiair 1 Ambtswege

Turnhout Vrijwilliger Brandweerman 1 Onverenigbaarheid poli-
tieambt

Turnhout Vrijwilliger Brandweerman 1 Ambtswege
Vosselaar Vrijwilliger Brandweerman 1 Verhuis
Vosselaar Vrijwilliger Brandweerman 1 Leeftijdsgrens
Vosselaar Vrijwilliger Sergeant-majoor 1 Leeftijdsgrens
Eindtotaal 17

Vacatures

Post Vrijwilliger / 
Beroeps Graad Type Aantal

Dispatching Beroeps Vervanging lange 
duur Interne mobiliteit 1

Dispatching Beroeps Korporaal Bevordering 2
Hoogstraten/
Meerle Beroeps Korporaal Bevordering 1

Turnhout Beroeps Korporaal Bevordering 4
Arendonk Vrijwilliger Korporaal Bevordering 1
Beerse Vrijwilliger Korporaal Bevordering 1
Hoogstraten/
Meerle Vrijwilliger Korporaal Bevordering 4

Merksplas Vrijwilliger Korporaal Bevordering 3
Ravels Vrijwilliger Korporaal Bevordering 5
Rijkevorsel Vrijwilliger Korporaal Bevordering 3
Turnhout Vrijwilliger Korporaal Bevordering 3
Vosselaar Vrijwilliger Korporaal Bevordering 2
Beerse Vrijwilliger Adjudant Bevordering 1
Kasterlee Vrijwilliger Adjudant Bevordering 1
Merksplas Vrijwilliger Adjudant Bevordering 1
Rijkevorsel Vrijwilliger Adjudant Bevordering 2
Zonaal Administratie Deskundige VTO Aanwerving 1

Zonaal Administratie Deskundige finan-
ciën Aanwerving 2

Eindtotaal 38
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Algemeen welzijn

Voor het uitwerken van de psychosociale ondersteuning 
van het personeel is het aangewezen om fysiek te kun-
nen samenkomen voor overleg.  Tijdens de pandemie 
was dit niet mogelijk.

De ondersteuning van de vertrouwenspersonen om hun 
binnen de zone beter kenbaar te maken is wegens de 
pandemie verschoven naar begin 2022.  Een van de ver-
trouwenspersonen heeft zijn ontslag aangeboden naar 
aanleiding van zijn pensionering, binnen korte termijn.  
De werving van nieuwe vertrouwenspersonen is uit te 
voeren in 2022. De intervisie van de vertrouwensperso-
nen heeft eind vorig jaar kunnen plaatsvinden. 

Hospitalisatieverzekering
Wijziging collectieve hospitalisatieverzekering FDP voor de looptijd van 01 januari 2022 t.e.m. 31 december 2025. 

De collectieve hospitalisatieverzekering is toegewezen aan Ethias. 

Arbeidsongevallenverzekering
In 2021 werd er een aanbesteding verzekering arbeidsongevallen uitgeschreven.  Een lastenboek werd opgemaakt 

voor de openbare aanbesteding van de arbeidsongevallenverzekering voor de operationele personeelsleden beroeps-
kader en administratief personeel enerzijds en arbeidsongevallenverzekering operationele personeelsleden en ambu-
lanciers vrijwilligerskader anderzijds. De opdracht verzekering arbeidsongevallen is op basis van kwalitatieve selectie, 
regelmatigheidsonderzoek, de beoordeling en vergelijking van de offertes gegund aan Ethias NV voor de looptijd van  

01 januari 2022 t.e.m. 31 december 2025.

Verzekeringen

EVAL

Vanaf 01 januari 2022 wordt er gestart met een nieu-
we evaluatiecyclus. Ter voorbereiding zijn in alle posten 
gesprekken geweest over de opzet en de uitrol van de 
nieuwe cyclus. Alle posten hebben aangegeven wie de 
evaluatoren voor de nieuwe cyclus zijn. De evaluatoren 
hebben alle tools gekregen om voorbereid aan de nieu-
we cyclus te starten.

 
Familiedag HVZ Taxandria
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Sinds de start als hulpverleningszone heeft HVZ Taxandria een hele evolutie doorgemaakt.  Tevens is de regelgeving 
meerdere malen gewijzigd, aangevuld en verduidelijkt. Dit betekent dat de zonale reglementen deze tendens moeten 
volgen. Nieuwe reglementen moeten worden opgemaakt, onderhandeld en goedgekeurd en bestaande reglementen 
eventueel aangepast.

01
Reglement opt-out
Aan het reglement -opt-out werd een verplaatsingsvergoeding toegevoegd.  Deze wordt toe-
gekend bij elke interventie voor personeelsleden die zich beschikbaar zetten voor interventies 
binnen het kader van opt-out. 

02
Reglement verplaatsingen
Aan het reglement werden de afspraken bij : ‘verplaatsing voor vervanging binnen de 24u in 
een andere post’ toegevoegd aan het reglement.

04
Reglement omstandigheidsverlof
Naar aanleiding van wetswijzigingen van toepassing voor het contractueel personeel en in 
afwachting van toepasbaarheid voor het statutair personeel is het reglement omstandigheids-
verlof aangepast aan de nieuwe regelgeving.

03
Reglement maaltijdcheques
Het nieuw reglement maaltijdcheques werd na onderhandeling goedgekeurd met een proto-
col van akkoord met bemerkingen.  Het nieuw reglement is in voege vanaf 01 januari 2022.

Reglementen

LIMA - loonpakket

Vanaf 1 januari 2022 stapt de organisatie over naar het nieuw loonpakket LIMA van Cipal Schaubroeck. Om deze over-
gang vlot te laten verlopen werden er in 2021 voorbereidingen getroffen. Zo werd het personeelsbestand geupdate en 
import bestanden werden klaargezet om te kunnen inlezen in het pakket. 

Ook Abifire werd aangepast naar de noden van LIMA zodat de prestaties van de vrijwilligers omgezet kunnen worden in 
een XML-bestand dat kan ingelezen worden in het loonpakket.
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Aflegoefening  
post Hoogstraten

Bevraging nieuwe organisatiestructuur
In 2017 namen een 30-tal collega’s deel aan een bevraging van Tryggr & Flemming naar aanleiding van de analyse van de 
werking van onze hulpverleningszone. Deze analyse leidde naar een verandering in de organisatiestructuur. In 2021 be-
vroegen we dezelfde groepen collega’s die in 2017 ook deelnamen: postoversten, ZAR, MT en administratie. De vragen 
gingen over de grote thema’s die uit de analyse van 2017 naar boven kwamen, zoals betrokkenheid, inspraak, vertrou-
wen,...  We peilden dus naar hoe ze de nieuwe organisatiestructuur ervaren. Van de 30 bevraagde collega’s, reageerden 
27 collega’s. Aan de hand van de resultaten kunnen we stellen dat er op organisatieniveau nog werk aan de winkel is. 
Daarom werden de collega’s die de bevraging hadden ingevuld, ook bevraagd of ze interesse hadden in een focus- of 
individueel gesprek om samen rond verbetering te werken. Door corona werden deze gesprekken uitgesteld naar het 
voorjaar van 2022.

Lancering projectwerking

Op donderdag 4 maart 2021 presenteerde onze hulpverleningszone voor de allereerste keer een livestream. Tijdens de 
livestream stelden de drie projectleiders van de projecten THV, MFAP en COMBI concreet hun projecten voor aan de 
klankbordgroep. Het voordeel van deze livestreaming is dat elke zonale medewerker de mogelijkheid heeft mee te kijken 
en zelfs achteraf kan herbekijken. 
 
De projectgroepen rond THV, MFAP en COMBI, opgestart einde 2020, lichten in de presentatie hun manier van werken 
en projectvoorstel toe aan de klankbordgroep. In de livestream verwijzen we naar een informatieplatform. Op dit plat-
form kunnen collega’s raadplegen wie van hun eigen post in de klankbordgroep zit. Daarnaast kunnen ze per project-
groep THV, MFAP of COMBI de aangeboden info doornemen. De drie lopende projecten hebben een ambassadeursfunc-
tie want zij gaven het startschot voor projectwerking in onze hulpverleningszone.  

In mei 2021 volgde er een oproep voor een nieuw project rond uitrukprocedures.  Maar liefst 27 collega’s stelden zich 
kandidaat. In de kick-off vergadering van 2 september 2021 werd de opdracht toegelicht en een verdeling gemaakt in 
4 projectgroepen. De projectgroepen kregen allemaal dezelfde opdracht en zullen in een later stadium (2022) worden 
samengevoegd, waarbij de resultaten worden samengelegd.



Sinds 2021 verlopen de jaarlijkse medische onderzoe-
ken in een cyclus van 4 jaar waarbij onze hulpverlenings-
zone verdeeld wordt in 2 groepen: 
• Groep A: Arendonk, Baarle-Hertog, Kasterlee,  

Ravels, Turnhout en dispatching 
• Groep B: Beerse, Hoogstraten, Meerle, Merksplas, 

Rijkevorsel, Vosselaar en zonale officieren

Duikers krijgen jaarlijks een klassiek onderzoek, aange-
vuld met of PPMO of een inspanningstest, afhankelijk 
van de groep waartoe de duiker behoort. 

Het ene jaar zal er, afhankelijk van de groep waartoe de 
collega behoort, eerst een inspanningstest (VO2max) 
worden afgenomen om de maximale zuurstofopname 
te bepalen. Bij het afnemen van de test zal er rekening 
gehouden worden met leeftijd, geslacht en gewicht. De 
test wordt afgenomen door een erkende sportarts. De 
resultaten van de test worden besproken tijdens het 
klassiek onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Echter, 
het organiseren van deze testen werd in 2021 afgera-
den gezien de huidig geldende maatregelen inzake Co-
vid-19. Volgend op de inspanningstest zal er een klas-
siek periodieke gezondheidsbeoordeling (PGB) worden 
afgenomen. Een PGB houdt het volgende in: een voor-
onderzoek door de verpleegkundige gevolgd door een 
onderzoek bij de arbeidsgeneesheer. Het onderzoek kan 
bestaan uit o.a. een audiogram, viruscontrole, vaccina-
tie update, bepaling lengte/gewicht, urineonderzoek, 
ev. tuberculinetest, longfunctie, bloeddruk, ... aange-
vuld met de bespreking van de resultaten van de VO-
2max test.

Het andere jaar staat er een gericht PGB op de plan-
ning. Dit onderzoek bestaat uit een thematisch onder-
zoek dat wordt afgenomen door de verpleegkundige. In 
2021 was het gericht onderzoek een cardioscan. Dit is 
een gerichte bevraging naar enkele metingen en tests 
in verband met risicofactoren voor hart- en vaatziekten. 
Bijkomend zal er een PAR-Q vragenlijst worden ingevuld 
om de geschiktheid voor de PPMO-test te bepalen. 

HVZ Taxandria streeft naar een optimale fysieke conditie 
voor het operationeel personeel. Om de conditie van de 
operationele medewerkers te testen, start de zone met 
het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO). 
Deze test bestaat uit 3 onderdelen (zoals vooropgesteld 
in de Ministeriële omzendbrief van 1 maart 2017 aan-
gaande de fysieke paraatheid van de operationele per-
soneelsleden van de hulpverleningszone):

1. het adembeschermingslabo 
2. de brandbestrijdingsbaan 
3. de stairmaster 

Voor PPMO is er een apart reglement voorzien , dat 
werd goedgekeurd in 2020. 

Brand Turnhout
2021
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Nieuwe cyclus medisch onderzoek
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In het voorjaar van 2021 werden er 19 collega’s opgeleid 
tot officieel testleider PPMO. De allereerste PPMO-test 
werd afgelegd op 29 juni 2021. In de zomerperiode 
én het najaar van 2021 legden 131 collega’s de test af, 
met positief resultaat.  Slechts 4 collega’s haalden het 
niet om de test af te leggen binnen de vooropgestel-
de tijd van 24 minuten. In januari en februari 2022 zal 
het resterende deel van groep B, nog 43 collega’s, de  
PPMO-test afleggen. In maart 2022 starten we met de 
testen van groep A. 

• Leeftijden van de kandidaten: 
60+ = 8 collega’s
51 - 59 = 36 collega’s
41 - 50 = 25 collega’s
31 - 40 = 42 collega’s
21 - 30 = 20 collega’s

• Gemiddelde score adembeschermings-labo = zeer 
positief

• Gemiddelde tijd BBT = 16:42
• Gemiddelde tijd traploop = 1:32

PPMO 2021

Platform fysieke paraatheid
Opdat de collega’s optimaal voorbereid zijn voor de  
PPMO-test, krijgen ze voorafgaande de link naar het 
zonale platform rond fysieke paraatheid. 

Op dit platform staat volgende info:
• Hoe in te schrijven voor de test
• Hoe zich voor te bereiden
• Info over de brandweercoachapp
• Dienstnota’s over het jaarlijks medisch onderzoek 

en PPMO
• Reglement PPMO

PPMO testen
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Aanwervingscampagne vrijwillige brandweer

In mei 2021 werd het startschot gegeven van de aanwervingscampagne voor kandidaat vrijwillig brandweerman of 
-vrouw. Met de titel ‘Durf de sprong te wagen’ startte de zoektocht naar kandidaten vrijwillig brandweer om posten 
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar te verster-
ken.

In verschillende posten werden infosessies georganiseerd en in totaal mochten we 70  geïnteresseerden ontvangen.  Op 
de infosessie kregen de kandidaten info over de opleiding, hoe te solliciteren én natuurlijk het Federaal Geschiktheids-
attest (FGA). Bijna 70% van de geïnteresseerden was niet op de hoogte van de noodzaak van het behalen van een FGA 
vooraleer te kunnen solliciteren als brandweer. Daarnaast organiseerden we 3 sessies ‘Start To FGA’ om de kandidaten 
goed klaar te stomen voor het behalen van het FGA. Ze kregen de kans om de ladderproef en handvaardigheidstesten 
te oefenen. 

De sollicitatieperiode liep van 1 september 2021 tot en met 31 oktober 20021. In totaal solliciteerden 38 kandidaten. 
Na het mondeling interview en aanwervingsonderzoek, zijn er 29 kandidaten geselecteerd om te starten als vrijwillig 
brandweer in onze hulpverleningszone. 

YOUCA-dag 2021

YOUCA is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert 
om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samen-
leving. Dat doen we door hen bewust te maken van belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun 
engagement. Daarnaast zorgen ze voor unieke ontmoetingen met 
impact op het culturele, zakelijke en publieke leven. Op donderdag 
21 oktober ontving post Turnhout drie jonge geëngageerde studen-
ten Tim, Adam en Tom. 

In post Hoogstraten ontvingen ze twee geëngageerde jongedames 
Marjan en Lore. De vijf studenten draaiden een dag mee in de kazer-
ne en kregen een proevertje van de job als brandweerman of -vrouw. 
De personeelsdienst verwelkomde Nienke. Zij volgt de opleiding 
Sportwetenschappen en liep een dag mee met de collega van PPMO 
en leerde veel bij rond de fysieke paraatheid van brandweermannen 
en -vrouwen.
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Hulpverleningszone Taxandria sluit het begrotingsjaar 2021 af met een gering ongunstig eindresultaat. De gewone dienst 
sluit af met een tekort van 48.884,00 euro, de buitengewone dienst met een tekort van 87.761,00 euro. Samen betekent 
dit een tekort van de ontvangsten tegenover de uitgaven ten bedrage van 136.645,00 euro.

De gewone dienst en de buitengewone dienst samen resulteert in een tekort van 136.645,00 euro.
De originele begroting voorzag echter een tekort van 575.853,00 euro. In de kering sluit het begrotingsjaar 2021 dus af 
met een gunstiger budgettair resultaat dan voorzien van 439.208,00 euro.

Financiën
Begrotingsrekening 2021



34

Uitleg tabel begrotingsrekening 2021

Gewone Ontvangsten Prestaties
Door aanpassing van de tariefstructuur in het zonaal retributiereglement op het vlak van preventie worden de voorop-
gestelde cijfers uit de begroting opnieuw niet gehaald. Toekomstige budgettering zal teruggeschroefd worden om beter 
aan de realiteit te beantwoorden. Ook op het vlak van interventies blijven de ontvangsten enigermate onder de begrote 
cijfers.

Gewone Ontvangsten Overdrachten
De meeropbrengst tegenover het budget ten bedrage van 698.705,00 wordt hoofdzakelijk verklaard door een hogere 
federale dotatie ten bedrage van 465.000,00 euro (ontvangen van de Federale Overheids Dienst Binnenlandse Zaken) 
en een merkelijk hogere toelage van 76.000,00 euro (ontvangen van de Federale Overheids Dienst Volksgezondheid).

Gewone Uitgaven Personeel
De personeelsuitgaven blijven 584.062,00 euro beneden budget. De bezoldigingen van het operationeel beroepsperso-
neel blijven 4,02 procent beneden budget. Dit is het gevolg van niet betaalde lonen ten gevolge van arbeidsongevallen, 
loopbaanonderbreking en vervroegde oppensioenstelling. Voor de operationeel vrijwilligers liggen de uitgaven 1,61 
procent beneden budget. De reële kost ligt dus zeer kort tegen het vooropgesteld budget. Bij het administratief perso-
neel blijven de uitgaven 10,24 procent beneden budget. Ook hier veroorzaakt door niet betaalde lonen ten gevolge van 
langdurige ziekte, loopbaanonderbreking en bevallingsrust.

Gewone Uitgaven Werkingskosten
De werkingskosten blijven netjes binnen de voorziene budgetten.

Buitengewone ontvangsten en investeringen
Het tekort binnen deze rubriek resulteert hoofdzakelijk uit het mislopen van de verkoop van oude
brandweervoertuigen en -materialen die niet heeft plaatsgevonden in het begrotingsjaar 2021 en die
verwacht was om netto 50.000,00 euro op te brengen, zoals was voorzien in de begroting.

Gasexplosie Turnhout
December 2021



Ook in 2021 werkten Netwerk Brandweer (de 20 
Vlaamse hulpverleningszones), VVSG (Vereniging 
van Vlaamse steden en gemeenten), BVV (Brand-
weervereniging Vlaanderen) en het kabinet van 
Dierenwelzijn weer samen voor de eindejaarscam-
pagne ‘#ikknalzondervuurwerk’.
Op de website www.ikknalzondervuurwerk.be wer-
den 6 redenen opgesomd om zelf geen vuurwerk af 
te steken. De campagne werd net zoals de voorbije 
jaren ook gepromoot door alle gemeenten in onze 
hulpverleningszone.
De campagne werd vanaf oktober 2019 gecom-
municeerd via de media (ook via de kanalen van 
de gemeenten) en op de opendeurdagen van onze 
posten. Door de wedstijd die aan de registratie ge-
koppeld was, wonnen 10 mensen een Spotify pre-
mium maandabonnement en kreeg 1 winnaar een 
beats hoofdtelefoon.

Risicobeheersing
Brandveilig samenleven
Het streefdoel van de sensibiliserende preventie (Brandveilig Samenleven) is bijdragen tot een brandveilige samenleving 
met een significante vermindering van het aantal woningbranden en CO-intoxicaties. De acties moeten tot doel hebben 
het terugdringen van het aantal doden en gewonden en het beperken van de schade in en rond de woning bij brand.

Veilig opladen?
In september 2021 werd de brandpre-
ventiecampagne “VEILIG OPLADEN” 
gelanceerd. Deze campagne was gericht 
op het bewustmaken van de bevolking 
dat onveilig opladen van elektrische 
toestellen zoals GSM, laptop, tablet, … 
een belangrijke oorzaak is van woning-
branden. 

Deze campagne werd ondersteund door 
een aantal toonaangevende instanties 
zoals Netwerk Brandweer, Federale Over-
heidsdienst Binnenlandse Zaken, Brand-
weer Brussel en REZONWAL.

Vuurwerkcampagne
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Branveilig samenleven online
Via onze website en sociale mediakanalen informeert en sensibiliseert onze hulpverleningszone de burger rond 
Brandveilig samenleven. Enkele voorbeelden:
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De wettelijke technische brandpreventie omvat het verlenen van advies en het controleren van gebouwen en evene-
menten die onderworpen zijn aan brandpreventiereglementeringen.
De preventiedienst baseert zich hierbij op wetgeving en regelgeving van verschillende niveaus (federaal, gewesten, ge-
meenschappen, provincies en gemeenten).

Wettelijke technische preventie

Inkomende preventieopdrachten: evolutie 2014 - 2021
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Aantal behandelde preventieopdrachten/opdrachttype 2021
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Behandelde preventieopdrachten per gemeente in 2021

Interventie 
22 januari 2021
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Aan het hoofd van de directie Logistiek staat een brandweerofficier. Verder bestaat het team uit een beroepsofficier,  
2 administratieve medewerkers en 1 wedertewerkgestelde brandweerman.

De dienst werkt nauw samen met de directie en het CPBW om zo te voldoen aan de wensen van de organisatie en de 
geldende reglementering.
Ook met het IOK is er vanuit Logistiek een nauwe samenwerking met zowel de preventie-adviseur (in het kader van 
indienststellingen materialen en de rondgangen in de posten) en met de juridische dienst die ons met raad en daad 
bijstaat bij het voeren van overheidsopdrachten.

Er is nood aan een deskundige arbeidsmiddelen met volgend takenpakket:
• nadenken over het assortiment en de prijzen van de gebruikte artikelen en voorstellen formuleren voor alternatieve 

of gerelateerde artikelen
• zorgen dat we kunnen voldoen aan de wetgeving ivm milieu en arbeidsveiligheid, het opvolgen van de technische 

controles van materialen en de controles in de gebouwen die we huren, het uitvoeren van indienststellingen van 
arbeidsmiddelen, het onderzoeken of de aankopen voldoen aan de gevraagde vereisten ivm arbeidsveiligheid

• toezien op de interne en externe kwaliteit, contacten met leveranciers over kwaliteitsproblemen
• opvolgen van het GPP en JA
• uitschrijven van onderhoudsvoorschriften en werkinstructies

De dienst logistiek heeft zich in 2021 voornamelijk toegespitst op de vernieuwing van het voertuigenplan en de uitwer-
king hiervan. Ook het kledijreglement is in een nieuw jasje gestoken, en na de goedkeuring door de Zoneraad zijn we ook 
hier gestart met de uitvoering; bestelling 2de interventiepak, aankoop beheersoftware kledij.

In 2021 zijn onderstaande voertuigen besteld/geleverd :
• tankwagen 4x4 post BE aankoop bij Fire Technics NV, HVZ Centrum treedt op als aankoopcentrale:
• tankwagen post RI aankoop bij Fire Technics NV, heeft dezelfde aankoopprocedure gevolgd;
• ziekenwagen post TU aankoop bij Autographe NV, afname federaal raamcontract via civiele veiligheid;
• tweedehands gesloten vrachtwagen aankoop bij Appelboom NV;
• tweedehands ladderwagen aankoop bij Auto’s Wim;
• 5 Opel Movano’s, posten KA, MP, RI, TU en VO - aankoop bij Opel Van der Perre, via afname raamcontract FORCMS 

+ striping;
• REHAB container besteld bij Abydos BVBA;
• materiaal inrichten 10 Opel Movano’s.

Logistiek

Wagenpark

ICT

In 2021 zijn onderstaande zaken besteld/geleverd:

• pagers met lader, aanvulling en vervanging stock;
• ECManage, kledij management softwaresysteem;
• interactieve schermen met computer en toebehoren leslokalen oefenhal Weelde en posten;
• hardware en installatie internet en wifi toegang leslokalen oefenhal Weelde;
• hardware vervangen firewalls/switches bestaand netwerk zone;
• projectvoorstel nieuwe website Hulpverleningszone Taxandria;
• notebooks, aanvulling en vervanging administratie.
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In 2021 zijn onderstaande zaken besteld/geleverd naar uitvoering van de goedgekeurde reglementen:

• 450 interventiepakken naar goedkeuring 2de persoonlijke interventiepak HVZ Antwerpen treedt op als aankoop-
centrale, aankoop gegund aan Sioen;

• dienstkledij (polo, softshell, sokken, trui, ...) toepassing goedgekeurde kledijreglement;
• ambulancierskledij, aanvulling en vervanging stock;
• Holmatro materiaal;
• WBC camera’s;
• inrichting oefenhal Weelde (VTO - verwarming, leslokalen, …);
• testparcours/-toestellen in het kader van PPMO voor brandweerpersoneel;
• inrichten en klein materiaal kazerne Lille;
• PSS 7000 ademluchttoestellen + composietflessen;
• natuurbrandsets en rugzakken bosbrandbestrijding.

Materiaal PPMO

PBM en exploitatie

Materiaal PPMO
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in beeld

Opendeurdag post Kasterlee

Opendeurdag Rijkevorsel

Opendeurdag post Beerse

HVZ Taxandria
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BVV Congres
Medewerkers in actie

Dag van de brandweer in 
post Hoogstraten

Opendeurdag Vosselaar
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Oefening open water
post Hoogstraten

Kpl. Van Bavel op pensioen
post Meerle

Familiedag HVZ Taxandria
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Opleiding BO1

Eerste officiële PPMO test

Kapt. Jef Van Accom op 
pensioen, post Merksplas
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Teambuilding NBL

Wapenstilstand
post Arendonk

Bwm. Jef Martens op  
pensioen, post Rijkevorsel
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Zonale ijsduik
De Melle

Oefening REM-B
post Beerse

Interzonale  
bosbrandweeroefening



Hulpverleningszone Taxandria
www.hvztaxandria.be | Tel. 014 47 09 20
Noord-Brabantlaan 68 | 2300 Turnhout
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