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CORONA maatregelen federale en andere overheden 

Om de verspreiding van het zogenaamde COVID19 virus tegen te gaan kondigde de federale regering 
midden maart een aantal verregaande maatregelen aan. Met ons dienstorder DO ZO 2020/001 
vertaalden wij deze maatregelen naar onze brandweer organisatie. Met dienstorder DO ZO 2020/002 
verlengden wij deze maatregelen tot en met 10 mei 2020. 

Nu de nationale veiligheidsraad stilaan een aantal beperkingen opheft, kunnen we ook binnen onze 
brandweerzone een aantal activiteiten hervatten. 

Echter, we zijn nog ver van een normale situatie, dus samen met het hervatten van een deel van 
onze activiteiten dienen we ook een aantal nieuwe richtlijnen in acht te nemen. Dit alles wordt 
uitgelegd in dit dienstorder. 

Dit dienstorder blijft van kracht tot het wordt vervangen of opgeheven door een nieuw dienstorder. 

Hoofdlijnen 

- We organiseren ons zodanig dat de operaties, en alles wat hiervoor nodig is, perfect kunnen 
doorgaan. 

- In de mate van het mogelijke herstarten we oefeningen, vergaderingen en 
onderhoudskarweien in onze brandweerposten. 

- We hervatten onze controlebezoeken in het kader van de technische brandpreventie. 
- Alle sociale activiteiten blijven tot nader order verboden. De kantines blijven gesloten. 

Algemene principes 

- Bij alle toegelaten activiteiten bewaren we een onderlinge afstand van 1,5 m, de 
zogenaamde “social distance”.  

- Wanneer dit niet mogelijk is, draagt iedereen het door Brandweerzone Oost beschikbaar 
gestelde herbruikbare comfortmasker. 



- We beperken het aantal aanwezigen op een activiteit tot 12 personen. Bovendien beperken 
we het aantal personen dat gelijktijdig aanwezig is in een brandweerpost ook tot 12.1 

- We wassen of ontsmetten onze handen wanneer we starten met een activiteit of wanneer 
we een brandweerpost betreden. 

- We ontsmetten na een activiteit de materialen en oppervlakken waarmee we in contact 
gekomen zijn. 

Vorming, Training en Opleiding 

Permanente opleidingen 

Vanaf 1 juni 2020 hervatten we onze oefeningen: oefeningen tot en met 12 personen worden 
toegelaten. De lokale VTO-verantwoordelijken herwerken in samenspraak met de zonale VTO-
coördinator de oefenplanning. De aangepaste oefenplanning wordt zo snel mogelijk aan iedereen 
gecommuniceerd. 
Iedereen dient zich verplicht via Abiweb in te schrijven voor deelname aan een oefening. 

Beperkingen:  

Ademluchtoefeningen worden nog niet toegelaten. 
Oefeningen op bedrijven worden nog niet toegelaten. 

Te respecteren zaken:  

Bij theorie lessen: lesopstelling zodanig dat er minstens 2 meter afstand is tussen 2 deelnemers → les 
geven in voldoende groot lokaal. 
Zorg voor een degelijke verluchting van het leslokaal. 

Bij praktijk oefeningen wordt zoveel mogelijk een onderlinge afstand van 1,5 meter gerespecteerd. 
Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn en daarom draagt iedereen het door Brandweerzone Oost ter 
beschikking gestelde herbruikbare comfortmasker. 

Voortgezette opleidingen en brevet opleidingen 

Voorlopig worden de voortgezette en de brevet opleidingen nog niet hervat. We zijn hierover nog in 
bespreking met de brandweerschool. 
De beslissingen welke opleidingen wel en welke niet hervat kunnen worden en vanaf wanneer, zullen 
we aftoetsen aan de richtlijnen die we onszelf opleggen voor de permanente opleiding. 

Van zodra we hierover meer duidelijkheid hebben, communiceren we hierover via de zonale VTO-
dienst. 

Dagelijkse werking van de brandweerposten 

Interne vergaderingen 

Vanaf 18 mei 2020 worden interne vergaderingen tot en met 12 personen toegelaten. 

De kadervergaderingen en adviesraden worden in alle posten hervat. Ook in die posten waarin er 

meer dan 12 mensen lid zijn van het kader en/of de adviesraad. Voor de kadervergaderingen en de 

adviesraden waarin meer dan 12 personen zetelen is geen schriftelijke toestemming van de 

zonecommandant nodig om deze vergaderingen te laten doorgaan. 

 

  

                                                           
1 Activiteiten met meer dan 12 personen zijn enkel toegelaten mits schriftelijk akkoord van de 
zonecommandant. 



Te respecteren zaken:  

Vergaderopstelling zodanig dat er minstens 2 meter afstand is tussen 2 deelnemers → vergaderen in 
voldoende groot lokaal. 
Zorg voor een degelijke verluchting van het vergaderlokaal. 

Poetsen gebouw, voertuigen en materieel 

Vanaf 18 mei 2020 kunnen deze klussen terug door een groep vrijwilligers uitgevoerd worden. 
Maximale groepsgrootte: 12 personen. 

Te respecteren zaken:  

Bij deze werkzaamheden wordt zoveel mogelijk een onderlinge afstand van 1,5 meter gerespecteerd. 
Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn en daarom draagt iedereen het door Brandweerzone Oost ter 
beschikking gestelde herbruikbare comfortmasker. 

Technisch onderhoud voertuigen en materieel 

Vanaf 18 mei 2020 kan dit onderhoud terug door een groep vrijwilligers uitgevoerd worden. 
Maximale groepsgrootte: 4 personen. 

Te respecteren zaken:  

Bij deze werkzaamheden wordt zoveel mogelijk een onderlinge afstand van 1,5 meter gerespecteerd. 
Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn en daarom draagt iedereen het door Brandweerzone Oost ter 
beschikking gestelde herbruikbare comfortmasker. 

Bureelwerk 

Vanaf 18 mei 2020 kan bureelwerk terug uitgevoerd worden. 

Te respecteren zaken:  

Bij deze werkzaamheden wordt – zonder uitzondering - een onderlinge afstand van 1,5 meter 
gerespecteerd. Waar er minder dan 1,5 m afstand is tussen 2 burelen, zorgt men ervoor dat ze niet 
op hetzelfde moment gebruikt worden. 

Zorg voor een degelijk verluchting van de burelen. 

Voor werkplekken die door meerdere personen gebruikt worden: ontsmet het werkblad, het 
toetsenbord, de computermuis en de armleuningen van de stoel wanneer je de werkplek verlaat. 

Sociale activiteiten binnen de brandweerposten 

Kantine 

De kantines blijven gesloten. 

Het lijkt ons de logica zelve dat zolang de Nationale Veiligheidsraad de cafés gesloten houdt, ook 

onze kantines gesloten blijven. 

Indien er na een ingrijpende interventie een Fist-debriefing noodzakelijk is, dan kan dit gebeuren in 

de kantine, echter hiervoor dient dan via de zonale of interzonale dispatching vooraf het akkoord van 

de zonecommandant gevraagd te worden. 

Het moet duidelijk zijn dat “creatieve” redenen om toch de kantine te gebruiken in deze tijden niet 

getolereerd kunnen worden. 

Opendeurdagen 

Alle opendeurdagen in 2020 worden afgelast. Deze beslissing is in overleg genomen op de technische 

commissie van 6 mei 2020. 

Enerzijds omdat opendeurdagen veel volk aantrekken en we de sociale afstand van 1,5 meter op 

onze opendeurdagen niet kunnen garanderen. We kunnen ons als hulpverleningsorganisatie niet 

veroorloven om zelf aan de basis van een lokale COVID-19 uitbraak te liggen. 



Anderzijds is het onze taak om ervoor te zorgen dat onze posten operationeel blijven. Een lokale 

uitbraak als gevolg van een opendeurdag, zou er ook voor kunnen zorgen dat er een groot aantal 

vrijwilligers uit deze post ziek worden, waardoor in het slechtste geval de post niet meer kan 

uitrukken. Ook dit scenario moeten we ten allen tijde vermijden. 

Tenslotte vinden we het belangrijk dat we dezelfde regel in alle posten toepassen. Zo kunnen we 

zowel intern als extern tijdig en duidelijk communiceren waarom wij ervoor opteren om dit jaar geen 

opendeurdagen te organiseren. Als veiligheidsorganisatie hebben we op dit vlak ook een 

voorbeeldfunctie. 

Groepsactiviteiten en feestelijkheden 

Alle sociale activiteiten van de vriendenkringen en alle feestelijkheden in onze brandweerposten 

blijven verboden. 

Dit is het rechtstreekse gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. 

Gepensioneerden 

Gezien groepsactiviteiten voorlopig niet kunnen doorgaan, gezien de kantines gesloten blijven en 

gezien onze gepensioneerden tot de risicogroep behoren, kunnen er geen activiteiten van de 

gepensioneerden doorgaan in onze brandweerposten. 

Interventies 

Algemeen 

Tijdens de ritten van en naar de interventie, gelden volgende instructies: 

− Iedereen draagt het wasbare comfortmasker. 

− Ramen van het voertuig 1/3 geopend houden, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. 

Bijstand ziekenwagen en horizontale evacuatie 

Deze interventies gebeuren volgens de richtlijnen in de zonale SOP COVID-19. 

Wespenverdelging 

Wespenverdelging gebeurt volgens de richtlijnen in de zonale SOP Wespenverdelging COVID-19. 

Brandpreventie 

Controlebezoeken ter plaatse en voorbesprekingen zijn vanaf 8 juni 2020 mogelijk, volgens de 
hieronder weergegeven richtlijnen2. Vanaf 18 mei 2020 zijn dringende controlebezoeken mogelijk 
volgens dezelfde richtlijnen. 
Controlebezoeken in ziekenhuizen en ouderenvoorzieningen worden nog niet uitgevoerd. 

Uitgangspunt is pre-handling: controlebezoeken worden maximaal administratief voorbereid. 
(organiseren / communiceren / bekijken / analyseren / overlopen van plannen, technische keuringen, 
opleidingen, instructies, RA, …), met andere woorden de normaal te volgen procedure is dat dossiers 
maximaal digitaal en telefonisch behandeld worden. 

Bij controles ter plaatse dient men volgende randvoorwaarden in acht te nemen: 

1. Bepalen van het tijdstip: tijdens het bezoek wordt de preventionist begeleid door maximaal één 

vertegenwoordiger van de inrichting. Controles vinden bij voorkeur plaats wanneer geen andere 

personen aanwezig in de gehele inrichting (bv. buiten winkeluren / buiten de schooluren, ...). 

Indien dit niet haalbaar is kunnen meerdere personen in de bezochte ruimtes aanwezig zijn en 

                                                           
2 Richtlijnen afkomstig van het netwerk preventie van Netwerk Brandweer. 



dit onder voorwaarde dat in elke ruimte alle social distancing maatregelen kunnen 

gerespecteerd worden.   

2. Verplaatsingen: de wijze van verplaatsingen worden bij voorkeur intern bepaald. 

3. Overlegmomenten: deze geschieden 1 op 1. Het gebeurt dat er bij aankomst of vertrek nog een 

overleg plaats vindt. Er worden bij dit overleg geen documenten fysiek overhandigd. Alle nodige 

documenten dienen op voorhand digitaal bezorgd te worden (pre-handling). Indien toch nog 

extra informatie moet worden uitgewisseld gebeurt dit digitaal (tijdens of na het overleg).  

4. Ontsmetting: bij aankomst moet de mogelijkheid bestaan om je handen te ontsmetten, eveneens 

bij het vertrek. De preventionisten krijgen een flacon met handgel mee in geval de bezochte 

inrichting dit niet ter beschikking moest hebben op het moment van bezoek. 

5. Rondgang: tijdens de rondgang moet de afstand tussen alle aanwezigen steeds gegarandeerd 

blijven - social distancing 1,5 m. Als back-up maatregelen dient de preventionist tijdens de 

rondgang steeds over een (eigen) mondmasker te beschikken.  

6. Voorafgaande wederzijdse goedkeuring van de werkwijze: voor beide aanwezigen moet een 

voorafgaandelijke overeenstemming zijn per e-mail van de werkwijze en door beiden herkent als 

de veiligste manier waarop alle social distancing maatregelen toegepast zullen worden. 

Minimum: de preventionisten dragen een mondmasker (door de HVZ voorzien), dit wordt ook 

verwacht van de contactpersoon ter plaatse. Eventueel strengere veiligheidsvoorschriften 

gerelateerd aan de inrichting moeten nageleefd worden. 

7. Registratie: hou van elke fysieke ontmoeting een aanwezigheidslijst bij zodat in geval van een 

besmetting kan teruggevonden met wie er contact is geweest. 

Het zonaal secretariaat 

We organiseren ons zonaal secretariaat op volgende manier: 

- Dispatching en het logistiek beheer van ons materiaal loopt door zoals altijd. 
- Op de administratie is permanentie aanwezig om de telefoons overdag af te handelen. Onze 

externe dienstverlening blijft zoals in normale omstandigheden. 
- Het meeste personeel werkt van thuis maar is perfect bereikbaar via e-mail. 

Belangrijk 

Hoe ingrijpend deze maatregelen ook zijn, we moeten onze uitrukken zo snel en zo veilig mogelijk 
blijven uitvoeren. 
Daarom rekenen we op jouw blijvende inzet en beschikbaarheid. Als brandweerzone zijn we in tijden 
van crisis immers essentieel om samen met de andere veiligheidsdiensten onze maatschappelijke 
opdracht te vervullen. 

Het feit dat er binnenkort terug geoefend, vergaderd en in kleinere groepjes in de posten gewerkt 
kan worden, zal er hopelijk voor zorgen dat we ons wat minder buitengesloten voelen uit onze 
brandweerfamilie, dat we getraind en paraat kunnen blijven. 

Anderzijds blijft het noodzakelijk dat we voorzichtig zijn en blijven. 
We rekenen daarbij op ieders gezond verstand, begrip en tolerantie. 

De sociale activiteiten blijven nog een tijd opgeschort, de kantines blijven nog een tijd gesloten. 
Net zoals we al een tijd veel sociaal contact met onze familie en persoonlijke vrienden moeten 
missen, zullen we deze inspanning ook nog een tijd in onze brandweerfamilie moeten volhouden. 



We beseffen dat dit niet aangenaam is en soms zelfs ronduit moeilijk, maar we moeten met zijn allen 
nog een tijd volhouden, in het algemeen belang. 

Dank voor de samenwerking! 

 

 

Kapt. Wouter Van Den Broeck 

Zonecommandant 
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