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Algemene inleiding

België bestaat uit 10 provincies. In 1995 werd de provincie Brabant opgeheven en opgesplitst 
in de provincie Vlaams-Brabant, de provincie Waals-Brabant en het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad. Het Vlaamse Gewest omvat de provincies Antwerpen, 
Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Het Waalse Gewest bestaat uit de provincies 
Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant.

De gouverneur is de commissaris van de federale regering in de provincie. In het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad is eveneens een commissaris van de federale regering 
benoemd, die de titel voert van gouverneur.

Als commissarissen van de federale regering in de provincies, voeren de gouverneurs 
opdrachten uit om de toepassing van de federale regelgeving te verzekeren. Het gaat om een 
zeer verscheiden takenpakket betreffende civiele veiligheid en noodplanning, politionele 
veiligheid en openbare orde, het specifiek administratief toezicht op de werking van de lokale 
politie, de wapenwetgeving, de brandweer en de behandeling van rampenschade.

Daarnaast zijn de provinciegouverneurs betrokken bij de beleidsvoorbereiding van de taken die 
hen zijn toevertrouwd. Dit gebeurt ondermeer via de maandelijkse vergadering van de 
Conferentie van Gouverneurs met de voorzitster van het directiecomité.

Hoewel de gouverneurs uitvoerende taken hebben voor verschillende federale 
overheidsdiensten (bv. Justitie, Volksgezondheid), oefenen zij de meeste van hun federale 
opdrachten uit voor de FOD Binnenlandse Zaken. Hiertoe stelt dit departement een aantal 
federale ambtenaren ter beschikking van de gouverneurs, alsook een krediet voor de werking 
en de uitrusting van hun federale dienst.

De provinciegouverneurs zijn ook commissaris van de regeringen van gewesten en 
gemeenschappen. Zij worden in hun federale opdrachten ook bijgestaan door 
arrondissementscommissarissen. 

De uiteenlopende federale opdrachten van de gouverneurs werden in vier taakgebieden 
onderverdeeld zijnde:

 Civiele veiligheid en noodplanning •
 Politionele veiligheid en openbare orde •
 Vergunningen, toelatingen en documenten •
 Andere federale taken •
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Noodplanning

Verscheidene taken binnen de noodplanning zijn op het intermediair niveau aan de 
gouverneurs toevertrouwd.

De Algemene Directie Crisis Centrum (ADCC) werkte samen met de vertegenwoordigers van 
de gouverneurs en de vijf disciplines een Koninklijk Besluit uit met een drieledig doel:

 De principes van de noodplanning actualiseren en een reglementaire tekst ontwikkelen  •
vanuit de multidisciplinaire benadering en de risicoanalyse.

 Aan de burgemeester en de gouverneur een duidelijk en precies hulpmiddel bieden, dat hen  •
bij hun nieuwe wettelijke verplichting helpt om optimaal elke noodsituatie waarmee zij zich 
geconfronteerd zouden zien, te kunnen beheren.

 De terminologie en de inhoud van de noodplannen harmoniseren. •

De samenwerking resulteerde in het Koninklijk Besluit m.b.t. de nood- en interventieplanning, 
afgekondigd op 16 februari 2006 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2006. 
De ministeriële omzendbrief van 26 oktober 2006 gaf verdere toelichting over dit K.B. 

De gemeenten en gouverneurs zijn verplicht, op basis van het K.B. van 16 februari 2006 
betreffende de nood- en interventieplannen en de wet van 31 december 1963 op de civiele 
bescherming, algemene noodplannen op te stellen om de civiele veiligheid op hun grondgebied 
te verzekeren. In deze noodplannen worden maatregelen bepaald die getroffen moeten worden 
voor de organisatie van de hulpverlening in geval van grootschalige incidenten die zich zouden 
voordoen op het grondgebied. 

Onder noodplanning verstaat men: de plannen voor hulpverlening en alle andere plannen die 
wettelijk dienen te worden opgesteld om een noodsituatie te beheersen. 

Er worden vier verschillende types van noodplannen onderscheiden: het algemeen nood- en 
interventieplan, het bijzonder nood- en interventieplan, het monodisciplinair interventieplan en 
het intern noodplan.

In de noodplanning wordt een specifiek begrippenkader gehanteerd.

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) bevat algemene richtlijnen en informatie om het 
multidisciplinair beheer van elke noodsituatie te verzekeren en wordt opgemaakt op federaal, 
provinciaal en gemeentelijk niveau.

De algemene noodplannen voor hulpverlening van de gemeenten, van de provincies en van het 
administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad kunnen worden aangevuld met bijkomende 
specifieke bepalingen over bijzondere risico’s. (BNIP, vb. bij zware ongevallen met gevaarlijke 
stoffen en nucleaire risico’s)

Het monodisciplinair interventieplan regelt de interventiemodaliteiten van één discipline. Dit in 
overeenstemming met het bestaande NIP (vb. het medisch interventieplan). Onder disciplines 
verstaat men de door de verschillende hulpdiensten uit te voeren opdrachten in geval van een 
crisissituatie, nl. hulpoperaties; medische, sanitaire en psychosociale bijstand; politie; logistieke 
ondersteuning en informatie aan de bevolking.

Het intern noodplan is een document op het niveau van het bedrijf of de instelling dat als doel 
heeft de schadelijke gevolgen van een noodsituatie te beperken door het uitwerken van 
aangepaste materiële en organisatorische noodmaatregelen. Het betrokken bedrijf of de 
instelling stelt dit noodplan op.

Alle nood- en interventieplannen zijn van toepassing bij noodsituaties of dreigende 
noodsituaties. 

 1
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Het K.B. van 16 februari 2006 bepaalt dat de gouverneurs volgende taken moeten uitvoeren:

 opstellen van een provinciaal ANIP •
 opstellen van BNIP’s (in functie van de risicoanalyse) over plaatsen en situaties die  •

risicohoudend zijn (vb. Seveso-bedrijven, nucleaire sites, ...). Deze zullen van toepassing zijn 
wanneer de gevolgen van het incident zich uitstrekken over meerdere gemeenten en/of 
wanneer meer middelen worden gevraagd dan de gemeenten zelf kunnen ter beschikking 
stellen en beheren 

 instaan voor het oefenbeleid op provinciaal niveau en de begeleiding en ondersteuning  •
ervan naar de gemeenten toe

 oprichten van een provinciale veiligheidscel en ondersteuning van de gemeentelijke  •
veiligheidscel

 instaan voor de organisatie van de voorafgaande informatie over de noodplanning naar de  •
bevolking

 goedkeuring van de gemeentelijke ANIP’s en BNIP’s •
Het Seveso-samenwerkingsakkoord is een samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband 
met de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken.

De federale en gewestelijke overheden worden door de Seveso-richtlijn verplicht samen te 
werken voor het opmaken van externe noodplannen. Dit gaat o.a. over maatregelen in verband 
met milieubescherming en herstel en schoonmaak van het milieu na een zwaar ongeval. 

De gouverneurs moeten noodplannen opstellen voor de Seveso-bedrijven, oefeningen houden 
met deze bedrijven en de hulpdiensten en een bestedingsplan opstellen voor de provinciale 
Seveso-kredieten die jaarlijks vanuit de FOD Binnenlandse Zaken ter beschikking worden 
gesteld. 

In het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische grondgebied is aan de 
provinciegouverneur een coördinerende rol toegekend voor bepaalde alarmniveaus, voor de 
bestrijding van het ongeval en voor uitvoering van de maatregelen ter bescherming van de 
bevolking.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet is het de burgemeester die instaat voor de 
beleidscoördinatie wanneer de gemeentelijke fase afgekondigd wordt. De gouverneur staat in 
voor de beleidscoördinatie wanneer de provinciale fase afgekondigd wordt, dit volgens de 
onderrichtingen die hen worden gegeven door de minister.

De overgang van het gemeentelijk naar het provinciaal crisisbeleid wordt voornamelijk bepaald 
door de beschikbaarheid van voldoende middelen en/of de geografische uitgestrektheid van 
de noodsituatie. De federale fase wordt beheerd en afgekondigd door de minister van 
Binnenlandse zaken. Hij wordt in deze taak bijgestaan door de betrokken gouverneurs en 
burgemeesters. Om de federale fase af te kondigen moet een noodsituatie bijvoorbeeld twee 
of meerdere provincies of het hele nationale grondgebied treffen en/of een dreiging vormen 
voor de omgeving of de voedselketen. 

Sinds 2004 worden op geregelde tijdstippen vergaderingen gehouden om de provincies op de 
hoogte te houden van de stand van zaken van de activiteiten van de ADCC op het gebied van 
de noodplanning op federaal niveau. 

Na het ongeval in Gellingen kreeg het Crisiscentrum de opdracht om de bestaande elementen 
in het noodplan met betrekking tot het vervoer via pijpleidingen te vergelijken en een 
noodplanstructuur te ontwikkelen in overleg met de gouverneurs. Zo kan men bepalen hoe 
men moet reageren in dergelijke situaties.
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Overzicht noodplannen 

Pr
ov

in
ci

e 
A

nt
w

er
pe

n

Reeds beschikbare noodplannen:
Seveso-rampenplannen •
Nucleair noodplan regio Mol •
Nucleair noodplan kerncentrale Doel •
Rampenplan Beneden-Zeeschelde •
Rampenplan pijpleidingen •
Rampenplan spoorwegen •
Rampenplan luchtvaartongevallen •
Medisch interventieplan (MIP) •
Psychosociaal interventieplan (PSIP) •
Politioneel interventieplan (PIP) •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
Veiligheidswebsite OSR (wordt constant geactualiseerd) •
Specifieke provinciale noodplannen •

Nieuwe noodplannen:
Een algemeen provinciaal nood- en interventieplan is in voorbereiding alsook  •

een canvas voor het gemeentelijk nood- en interventieplan

De provinciale veiligheidscel:
/ •
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 Medisch interventieplan •
 Politioneel interventieplan (PIP) •
 Noodplan bos- en heidebranden •
 Noodplan spoorwegongevallen •
 Gemeentelijke rampenplannen •
 Seveso noodplannen •
 Bijzonder nood- en interventieplan gevangenis Hasselt •
 Calamiteitenroutes provincie Limburg E313-E314 •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 Dagelijkse actualisatie via het Limburgs Informatiesysteem voor de Veiligheid  •

(LIVe)

Nieuwe noodplannen:
 Algemeen nood- en interventieplan Limburg •
 Bijzonder nood- en interventieplan overstromingen Maas en  •

mijnverzakkingsgebied
 Gemeentelijke nood- en interventieplannen (in voorbereiding) •
 Bijzonder nood- en interventieplan Seveso (in voorbereiding) •

De provinciale veiligheidscel: 
 De provinciale veiligheidscel onder voorzitterschap van de gouverneur kwam  •

in 2007 twee maal samen
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Reeds beschikbare noodplannen:
 Algemeen provinciaal noodplan •
 Seveso-plannen •
 Provinciaal nucleair noodplan •
 Ziekenhuisplannen •
 Medisch Interventieplan (MIP) •
 Psychosociaal Interventieplan (PSIP) •
 BNIP Ronde van Vlaanderen •
 Evacuatieplan saneringswerken Total Rieme •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 Algemeen provinciaal noodplan •
 Sevesoplannen •
 Provinciaal nucleair noodplan •
 BNIP spoorwegen •
 Afstemming van de gemeentelijke ANIP’s en BNIP’s •

De provinciale veiligheidscel:
 De provinciale veiligheidscel kwam in 2007 vier keer samen. •

In samenwerking met de provinciale veiligheidscel werden volgende 
opleidingen georganiseerd:

 Opleiding noodplanning voor de burgemeesters en secretarissen van de  •
provincie Oost-Vlaanderen
 Vierdaagse opleiding noodplanning voor de ambtenaren noodplanning van de  •
gemeenten en steden in de provincie Oost-Vlaanderen
 Tweedaagse opleiding Medisch Interventieplan •
 12 workshops voor de ambtenaren noodplanning in het kader van de opmaak  •
van de gemeentelijke ANIP’s
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 Algemeen nood- en interventieplan (ter goedkeuring bij minister van  •

Binnenlandse Zaken)
 Bijzondere nood- en interventieplannen (ter goedkeuring bij minister van  •

Binnenlandse Zaken) o.a. 
Noodplan nationale luchthaven Zaventem •
Noodplan luchtvaartongevallen buiten de Nationale Luchthaven •
Noodplan voor Seveso-instellingen - drempel II •
Noodplan nucleair - praktisch voor Vlaams-Brabant •
Noodplan spoorwegen •
Noodplan pijpleidingen •
Noodplan gevangenissen •
Noodplan RING O •
Noodplan overstromingen •
Noodplan bosbranden •
Noodplan GGM •
Noodplan NAVO •
Noodplan MIP •
Noodplan PSIP •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 De bestaande noodplannen werden geactualiseerd en aangepast volgens het  •

KB van 16/2/2006

De provinciale veiligheidscel:
 Deze kwam in 2007 tweemaal samen •
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Reeds beschikbare noodplannen:
 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 •
 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 •
 Medisch interventieplan •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 Interventieplan voor vogels, volledig januari 2007 •
 Bijzonder nood- en interventieplan Sevesobedrijf Proviron Fine Chemicals NV,  •

volledig maart 2007

Nieuwe noodplannen:
 Algemeen Politioneel Interventieplan, januari 2007 •
 Psychosociaal interventieplan, april 2007 •

De provinciale veiligheidscel:
 In 2007 werd de provinciale veiligheidscel officieel geïnstalleerd, conform het  •

KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen. 
 In 2007 kwam de provinciale veiligheidscel vier maal bijeen. •
 De belangrijkste agendapunten waren: •

De voorbereiding en bespreking van provinciale oefeningen •
De bespreking van nieuwe en te actualiseren noodplannen •
Opvolging van het Astrid communicatienetwerk •
Opmaak procedures massamanifestaties •
Inrichting en evaluatie van de opleiding voor de ambtenaren noodplanning  •
van de gemeenten

 Opvolging project risicoanalyse Glimmer (IBZ, Cemac, ULiège) •
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Reeds beschikbare noodplannen:
 Seveso-noodplan zone Tertre-Villerot •
 Seveso-noodplan zone Feluy •
 Algemeen provinciaal nood- en interventieplan •
 Algemeen interventieplan voor het autosnelwegennet •
 Noodplan vliegtuigongevallen •
 Nucleair noodplan •
 Medisch interventieplan •
 Deelname aan het provinciaal alarmsysteem (SAPHIR) voor de bevolking in  •

gebieden die door een overstroming kunnen worden getroffen 

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 Nucleair noodplan van het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen (IRE) •
 Het provinciaal nood- en interventieplan wordt volledig herwerkt •
 Aanpassing van het cartografisch gedeelte van het nucleair noodplan voor de  •

inrichtingen van klasse 1 van het Nationaal Instituut voor Radio-Elementen te 
Fleurus

Nieuwe noodplannen:
 Plan Air Liquide Marchienne-Au-Pont - Seveso-noodplan (afwerking) •
 Plan Air Liquide Ghlin - Seveso-noodplan ingediend voor ministeriële  •

goedkeuring
 Noodplan spoorwegen wordt uitgewerkt •
 Provinciaal monodisciplinair plan D 5. Een theoretische en praktische  •

opleiding werd bovendien georganiseerd voor de gemeentelijke 
communicatie-ambtenaren die de gids voor crisis-communicatie bekwamen 
opgesteld door de Algemene Directie CrisisCentrum

Om de gemeenten te helpen bij hun opdracht inzake rampenplannen, heeft de 
provincie Henegouwen, op voorstel van de gouverneur, een 
informaticaprogramma gecreëerd om een uniforme ontwikkeling van de 
algemene rampen- en interventieplannen toe te laten. Dit project werd geleid en 
gefinancierd door het autonoom provinciebedrijf voor de financiering van 
brandweerdiensten en de 69 informaticaprogramma’s werden in december 2007 
aan de burgemeesters ter beschikking gesteld door het provinciebestuur.
Het personeel van het Veiligheidsbureau van Henegouwen heeft meegewerkt 
aan het ontwikkelen van een vormingsprogramma voor gemeenteambtenaren 
belast met noodplanning. Deze opleiding is in oktober 2007 van start gegaan aan 
het provinciaal vormingsinstituut van Henegouwen.

De provinciale veiligheidscel:
 Er vond één voltallige vergadering plaats in 2007 met vernieuwing van de  •

leden en geldigverklaring van het nieuw huishoudelijk reglement.
 Er werden twee bijzondere commissies opgericht, de ene voor de  •

ondersteuning van de volledige herwerking van het provinciaal nood- en 
interventieplan, de andere voor de voorbereiding van provinciale oefeningen.
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Reeds beschikbare noodplannen:
 ANIP •
 Chimac NV (Seraing) - Seveso-plan •
 Air Liquide (Seraing) - Seveso-plan •
 Prayon (Engis) - Seveso-plan •
 Branden in de Hoge Venen •
 Het zoeken naar verdwaalde personen in de Hoge Venen •
 Tunnel van Cointe - Verbinding E40/E25 •
 Omloop van Spa-Francorchamps •
 Luchthaven van Luik •
 Terril van de HENA •
 Kerncentrale van Tihange (algemeen plan) - plan voor scholen, creches,  •

gehandicapteninstellingen

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 Chimac NV (Seraing) - Seveso-plan •
 Air Liquide (Seraing) - Seveso-plan •
 Prayon (Engis) - Seveso-plan •
 Omloop van Spa-Francorchamps •

Nieuwe noodplannen:
 Provinciaal ANIP •
 PB Clermont (Engis) - Seveso-plan •
 Umicore (Luik) - Seveso-plan •
 Kabelwerk (Eupen) - Seveso-plan •
 Mond (Eupen) - Seveso-plan •
 TGV-spoorlijn (Tunnel van Soumagne - beëindigd + overdekt deel van  •

Walhorn - in voorbereiding)
 Kerncentrale van Tihange: maatregelen UR + sectorisatie, vectorisering •

De provinciale veiligheidscel:
Vergaderde 4 maal in 2007.
Discipline 5

 In zijn hoedanigheid van DIR-INFO, aangeduid door de gouverneur, hebben  •
het diensthoofd OP en zijn medewerkers in samenwerking met de dienst 
noodplanning en de informatiecel (CELINFO) van het Nationaal Crisiscentrum 
het monodisciplinair plan D5 opgesteld in het kader van het provinciaal 
nood- en interventieplan

 De procedures voor activering, steekkaarten en functiebeschrijvingen werden  •
afgewerkt

 Het monodisciplinair plan D5, BNIP voor de omloop van Spa-Francorchamps  •
werd voltooid en uitgetest tijdens de laatste GP Formule 1 in september 2007

 Vergaderingen voor samenwerking en overleg werden georganiseerd met  •
bepaalde plaatselijke D5-verantwoordelijken in het kader van bijzondere 
noodplannen (Tunnel TGV en Prayon)

 Een D5-opleiding werd verstrekt aan de gemeenteambtenaren die belast zijn  •
met de noodplanning in het kader van het algemeen vormingsprogramma van 
de dienst noodplanning

 Regelmatige deelname aan de interprovinciale D5-vergaderingen ingericht  •
door de CELINFO te Brussel

 Installatie van een informaticacel voor crisiscommunicatie (zie infra project  •
EMRIC)
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Euregionaal Project EMRIC
 Europees project Interreg III dat vanaf 2005 gedurende 3 jaar werd  •
gerealiseerd en afgesloten werd op 31 december 2007
 3 euroregionale doelstellingen: •

Ontwikkeling van een euroregionale risicokaart •
Ontwikkeling van een informaticaportaal voor veiligheid dat eveneens als  •
communicatieplatform wordt gebruikt
Harmonisatie van grensoverschrijdende samenwerkingsmodellen tussen  •
de brandweerdiensten en diensten voor dringende medische hulpverlening
1 specifieke doelstelling voor de provincie Luik: •
Ontwikkeling van een provinciale en euroregionale crisiscommunicatiecel. 
Naast de aanschaf van de technische en informatica-apparatuur, moet 
worden onderlijnd dat een telefooncentrale ontwikkeld werd om de 
behandeling van de oproepen meer doelgericht, efficiënt en transparant te 
laten verlopen (informaticasysteem ESTEL)

De realisatie van deze vier doelstellingen vergde veel werkvergaderingen en  •
vergaderingen van technische werkgroepen zowel in Luik, als in Maastricht, 
Eupen en Aken
 De strategische doelstellingen werden omschreven door de euroregionale  •
pilootwerkgroep die ieder trimester vergaderde
Het EMRIC-project zou een vervolg moeten krijgen in het kader van de  •
oproepen voor Interreg IV
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 Algemeen Provinciaal Plan met inbegrip van bijzondere regelingen voor:  •
vliegtuigongevallen, pijpleidingen, spoorwegen en autosnelwegen

 BNIP SEVESO: SOLVAY-VOLVIC •
 Bijzondere nucleaire noodplannen: provinciale luiken in de nucleaire BNIP’s  •

voor Chooz, Tihange en het I.R.E. te Fleurus
 BNIP Overstromingen •
 Bijzondere plannen overstromingen, 38 algemene gemeentelijke plannen  •

(sinds 1996)

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 Alle noodplannen worden permanent geactualiseerd en in overeenstemming  •

gebracht met het K.B. van 16 februari 2006

Nieuwe noodplannen:
 Ontwerpen van gemeentelijke noodplannen in overeenstemming met het K.B.  •

van 16 februari 2006: gemeenten Couvin, Profondeville, Floreffe en Yvoir

De provinciale veiligheidscel:
 De cel is driemaal samengekomen in 2007 •

Pr
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ls
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nt Reeds beschikbare noodplannen:

 Algemeen nood- en interventieplan •
 Specifiek plan ‘verkeersongevallen’ •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2006:
 Herschrijven van het specifiek plan ‘verkeersongevallen’ •
 Herschrijven van het ANIP (in overeenstemming gebracht met het K.B. van  •

16 februari 2006)

Nieuwe noodplannen:
 In voorbereiding: •
 Bijzonder noodplan ‘binnenvaarttransport’ •
 Bijzonder noodplan ‘luchtvaartongevallen’ •
 Bijzonder noodplan ‘genetisch gemanipuleerde micro-organismen’ •

De provinciale veiligheidscel:
 Er waren 10 vergaderingen in 2007. •
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 ANIP •
 BNIP Justus Lipsius (zetel van de Secretaris-Generaal van de Europese Raad) •
 BNIP Metro en Premetro •
 BNIP AERONEF •
 BNIP NMBS •
 BNIP Vorst-Nationaal •
 BNIP Voetbalstadion - RSCA (Anderlecht) •
 Steekkaarten scholen •

Actualisatie van bestaande noodplannen in 2007:
 ANIP •
 Structuur voor gemeentelijke ANIP’s •

Nieuwe noodplannen:
In voorbereiding:

 BNIP Tunnels (Trafic) •
 BNIP Haven van Brussel •
 BNIP UNIVAR •
 BNIP Electriciteit •
 BNIP Gas •
 BNIP Waterleidingen •
 BNIP Total •
 BNIP Gevangenissen (Vorst, Berkendael, Sint-Gillis) •
 BNIP Wetenschappelijke instellingen •
 BNIP Volkswagen Vorst •
 BNIP MGM (genetisch gemanipuleerde molecules) •
 Overeenkomsten Tour en Taxis •
 BNIP Gerechtshof •
 BNIP Bozar •
 BNIP Ring •
 BNIP Verkeerstunnels •
 BNIP Audi •

Basisdossiers:
 Harmonisatie van de gemeentelijke ANIP •
 ASTRID (gespreksgroep) •
 Mortuarium •
 CAT/CTI/ Call Center •
 Opmetingsplan •
 21 juli •

De provinciale veiligheidscel:
 Deze vergaderde op 17 juli 2007 en op 14 december 2007. •
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Rampoefeningen

Om de goede coördinatie van de hulpoperaties bij een grootschalige ramp of incident te 
verzekeren worden door de gouverneurs rampoefeningen georganiseerd om de interne 
structuren te testen en zo nodig aan te passen.

Overzicht rampoefeningen

Provincie Antwerpen

 Seveso-oefening Ravels •
 Nucleaire oefening met het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) •
 Provincie Limburg •
 PCM oefening Kleine Brogel •

Provincie Oost-Vlaanderen 

 Nucleaire oefening met kerncentrale Doel •
 Oefening Olympic Offspring in kader van Europees project AWARE + Seveso-oefening met  •

VFT Belgium te Zelzate

 Virex III-oefening in kader van het Europees project AWARE •
 Oefening in kader van de MIP-opleiding •
 Seveso-oefening met Ajinomoto Omnichem te Wetteren •

Provincie Vlaams-Brabant 

 Oefening POLA in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven •

Provincie West-Vlaanderen

Oefening “Alfa” - luchtmachtbasis Koksijde

Op 15 juni 2007 vond onder de codenaam “Alfa” op de luchtmachtbasis van Koksijde een Post 
Crash Management-oefening plaats. Hiervoor werden reële middelen en simulanten ingezet. 
Het was de bedoeling om de samenwerking tussen de civiele en de militaire overheden te 
testen en zo alle betrokken partijen beter op een eventuele ramp voor te bereiden. 

Tijdens de oefening werd de werking van twee noodplannen getoetst, namelijk het Medisch 
Interventieplan en het militaire Post Crash Management-actieplan van de luchtmachtbasis van 
Koksijde.

Deze oefening kaderde in de voorbereiding van de Airshow in Koksijde op 30 juni en 1 juli 
2007. De gouverneur was vertegenwoordigd op alle voorbereidende veiligheidsvergaderingen.

Monodisciplinaire oefening “Toxic” - DOVO

Op 4 oktober 2007 vond op het domein van de DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging 
van Ontploffingstuigen) in Langemark-Poelkapelle een monodisciplinaire terreinoefening plaats. 
Het scenario van de oefening voorzag een incident met vijf slachtoffers die besmet waren met 
fosgeen.

Het was voornamelijk de bedoeling om de samenwerking tussen de militaire en burgerlijke 
hulpdiensten uit te testen.

 2
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Oefening “Parlita” - Interventieplan Vogels

Op dinsdag 4 december 2007 werd, in samenwerking met het Coördinatiepunt Duurzaam 
Kustbeheer en met de steun van de internationale organisatie Sea Alarm Foundation, een 
oefening georganiseerd om het Interventieplan Vogels uit te testen en in het bijzonder de 
werking van het crisisteam.

Het scenario van de oefening betrof een aanvaring van een olietanker en een containerschip 
op de Noordzee, met als gevolg zware olievervuiling en een groot aantal slachtoffers onder de 
vogels. 

Uit de oefening is gebleken dat een jaarlijkse herhaling van een dergelijke oefening zeer nuttig 
zou zijn.

Afsprakenregeling voor het redden van drenkelingen langs de Belgische kust

In het toeristisch zomerseizoen zijn de strandreddingsdiensten paraat om baders, surfers of 
andere watersporters in nood te helpen. De redders hebben een zware opleiding achter de rug 
en moeten een uitstekende fysieke conditie hebben. In noodsituaties moeten zij snel de juiste 
beslissingen nemen en vlot met andere hulpdiensten kunnen communiceren.

Daarom werd er op initiatief van de gouverneur door de Federale Dienst Openbare 
Hulpverlening met de betrokken hulpdiensten op 17 augustus 2007 een reddingsoefening 
georganiseerd in Zeebrugge. Bij deze oefening werd een incident op zee gesimuleerd waarbij 
enkele simulanten de rol van slachtoffers speelden. De samenwerking en de 
radiocommunicatie tussen de hulpdiensten op zee, in de lucht en aan land werd zo goed 
mogelijk uitgetest.

Provincie Henegouwen

 Deelname aan de oefening van de brandweer van Moeskroen dat een spoorwegongeval  •
betrof tussen een reizigerstrein en een goederentrein met een lading gevaarlijke produkten

 Multidisciplinaire oefening in het bedrijf INEOS te Feluy •
 Organisatie of deelname aan debriefings als gevolg van ongevallen op het grondgebied van  •

de provincie, zoals: 

- Het spoorwegongeval in de zone van Feluy

- Het ongeval in het bedrijf INEOS (brand van aluminium alkyl)

- Het ongeval door een lek van propyleen bij Total Petrochemicals te Feluy

Het ongeval dat gebeurde in de installaties van Rosier, een Seveso-bedrijf gelegen te Frasnes-
les-Anvaing, heeft eveneens aanleiding gegeven tot een debriefing met alle betrokken 
disciplines. Vervolgens werd ook nagedacht over de relatie tussen de verantwoordelijken van 
discipline 5 en de media. 

Een eerste ontmoeting tussen hen vond plaats in december 2007 met het oog op het 
organiseren van informatie- en vormingsvergaderingen, specifiek bedoeld voor de pers, om de 
media als volwaardige partners te aanzien bij de ontwikkeling van de noodplanning.

Provincie Luik

 Oefening binnen de kerncentrale van Tihange (D2) •
 Oefening SPA MONOPOLE (S1, D3, SOS luchtverontreiniging, geen fase) •
 Oefening school- CHIMAC NV - test van de plannen binnen scholen + procedures TEC •
 Oefening Boterfabriek CORMAN (intern + SRI) •
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 Oefening bedrijf KAUFFMAN (SEVESO Seuil bas - Onderneming - D1 - D3) •
 Oefening van Defensie« PROTERRE - bescherming van vitale sites (kerncentrale Tihange  •

- Post Gramme - Station van Kinkempois)

 Oefening kerncentrale van Tihange (CGCCR - CELEVAT - CNT) •
 Oefening ARCELOR MITTAL - NIP + D1, D2, D3, D5 •

Provincie Luxemburg

Niet meegedeeld

Provincie Namen

Geen

Provincie Waals-Brabant

Toepassing van ANIP op 12 december 2007 in Nijvel (oefening van grote omvang)

Administratief Arrondissement Brussel Hoofdstad

 Intern noodplan van de haven van Brussel - 17 juni 2007 •
 Simulatie-oefening BNIP GSNCG - 18 oktober 2007 •
 Oefeningen MASH •
 Erasmus Ziekenhuis •
 Europees hospitaal site Sint-Michel 14 maart 2007 •
 Ziekenhuis Joseph Bracops 12 oktober 2007 •

Nucleaire transporten

Nucleaire transporten zijn aan de toelating van de federale overheid onderworpen. De minister 
van Binnenlandse Zaken betrekt de gouverneur bij de voorbereiding van dergelijke transporten. 
Gedurende de transporten wordt de gouverneur op de hoogte gebracht van de evolutie. De 
burgemeesters van de gemeenten waar de transporten voorbij komen worden door de 
gouverneur ingelicht.

Brandweer

4.1. Personeel
De gemeenten en intercommunales (enkel in Luik) beslissen over de benoeming, bevordering 
en tuchtmaatregelen aangaande brandweerofficieren. Daarbij moeten ze rekening houden met 
de geschiktheids- en de bekwaamheidsmaatstaven en de benoembaarheids- en 
bevorderingsvereisten die bij K.B. van 19 april 1999 zijn bepaald. Deze gemeenteraadsbesluiten 
dienen ter goedkeuring aan de provinciegouverneur te worden voorgelegd.

 3

 4



Organisatie en Management

22 naar inhoud

Aantal behandelde benoemingsbesluiten en tuchtdossiers
officieren gemeentelijke brandweerdiensten 

Provincie Antwerpen 19

Provincie Limburg 3

Provincie Oost-Vlaanderen 15

Provincie Vlaams-Brabant 10

Provincie West-Vlaanderen 15

Provincie Henegouwen 26

Provincie Luik 20

Provincie Luxemburg n.m.

Provincie Namen 12

Provincie Waals-Brabant 3
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4.2. Organieke reglementen
De gemeenten en intercommunales stellen reglementen op voor de organisatie van de 
brandweerdienst. Die reglementen moeten conform zijn aan het modelreglement opgenomen 
in het K.B. van 6 mei 1971. De reglementen en wijzigingen dienen ter goedkeuring aan de 
gouverneur te worden voorgelegd. 

Overzicht goedgekeurde organieke 
reglementen 2007

Gemeenten
Naam gemeente

Provincie Antwerpen Beerse, Borsbeek, Brasschaat (3x), Duffel, Grobbendonk, Heist-
op-den-Berg, Hoogstraten, Malle, Mechelen, Nijlen, Wommelgem, 
Zoersel

Provincie Limburg Beringen, Bilzen, Bree, Genk, Leopoldsburg, Lommel

Provincie Oost-Vlaanderen Brakel, Kluisbergen, Maldegem (x2), Ninove,Temse, Waasmunster 
(x2), Zelzate

Provincie Vlaams-Brabant Halle en Landen

Provincie West-Vlaanderen Brugge, De Panne, Knokke-Heist (x2) Lichtervelde, Poperinge, 
Waregem, Wervik

Provincie Henegouwen Binche, Braine-Le-Comte ,Dour, Fleurus , Lessines,Peruwelz, 
Soignies, Thuin (2 maal), Doornik

Provincie Luik Aywaille, Büllingen (3 maal), Hannut (3 maal), Herve, La Calamine, 
Pepinster, Stavelot

Provincie Luxemburg n.m.

Provincie Namen Andenne, Couvin, Florenne, Gedinne, Namur,Vresse-sur-Semois, 
Yvoir

Provincie Waals-Brabant Waver

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Niet van toepassing omdat de brandweerdiensten in Brussel-
Hoofdstad een para-gewestelijke instelling zijn onder toezicht van 
de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4.3. Organisatie van de brandweerdiensten
De organisatie van de brandweer is gebaseerd op het K.B. van 8 november 1967 houdende de 
organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten en coördinatie van de 
hulpverlening in geval van brand. Voor de algemene organisatie van de brandweerdiensten 
deelt de provinciegouverneur de gemeenten van zijn provincie in gewestelijke groepen in.

Hij duidt ook de gemeente aan die het centrum van de gewestelijke groep vormt. 

De gemeente die is aangeduid als centrum is verplicht over een eigen brandweerdienst met het 
nodige personeel en materieel te beschikken. Alle andere gemeenten kunnen kiezen of ze zelf 
een brandweerdienst oprichten of een beroep doen op die van de centrumgemeente. 
Gemeenten die zelf niet over een brandweerdienst beschikken (beschermde gemeenten) 
kunnen, mits de betaling van een bijdrage, een beroep doen op de brandweerdienst van de 
centrumgemeente.
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De gouverneur berekent jaarlijks de verdeling van deze brandweerkosten tussen de 
centrumgemeenten en de beschermde gemeenten.

Als het gaat over gemeenten die tot verschillende provincies behoren en de betrokken 
gouverneurs komen niet tot een akkoord, dan beslist de minister van Binnenlandse Zaken. Dit 
gebeurt op verzoek van de gouverneurs.

4.3.1. Indeling in hulpverleningszones
Als gevolg van het K.B. van 11 april 1999, zoals gewijzigd door het KB van 11 april 2007, tot 
bepaling van de modaliteiten inzake het creëren en de werking van de hulpverleningszones 
werd iedere provincie ingedeeld in hulpverleningszones. Deze hulpverleningszones werden 
opgericht teneinde de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren, de inzet van de middelen te 
optimaliseren en de coördinatie van de hulpverlening te vergemakkelijken. 

Voor het creëren van hulpverleningszones formuleert de gouverneur een voorstel over de 
indeling van de provincie in hulpverleningszones Hiervoor wint hij eerst het advies in van de 
burgemeesters, brandweercommandanten van de betrokken gemeenten en de Inspectie van de 
Brandweerdiensten en bezorgt hij zijn voorstel aan de gemeenteraden ter goedkeuring.

De gouverneur zit het provinciaal beheerscomité voor. Dit comité zorgt voor de coördinatie 
van de activiteiten in de hulpverleningszones en verstrekt adviezen i.v.m. de verdeling van de 
federale financiële hulp voor de aankoop van brandweermateriaal.

Aantal hulpverleningszones per provincie
Provincie Antwerpen 7

Provincie Limburg 3

Provincie Oost-Vlaanderen 6

Provincie Vlaams-Brabant 6

Provincie West-Vlaanderen 6

Provincie Henegouwen 4

Provincie Luik 61 

Provincie Luxemburg 1

Provincie Namen 1

Provincie Waals-Brabant 1

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Wordt aanzien als één zone

1 vernietigd door Raad van State

4.3.2. Dwangtoezicht
Voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, baseert de gouverneur zich in 
het bijzonder op de rapporten van de brandweerinspectiediensten van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (behalve in Brussel-Hoofdstad waar voor de gouverneur 
geen wettelijke basis bestaat om de brandweerdienst te inspecteren).

4.3.3. Federale subsidies voor de civiele veiligheid
De gouverneurs formuleren voorstellen met betrekking tot de federale subsidies voor de 
geglobaliseerde aankoop van brandweermateriaal, het Seveso-fonds en het nucleair fonds.
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4.3.4. Overeenkomsten/samenwerkingsakkoorden

Provincie Antwerpen

Grensoverschrijdende overeenkomst: bilaterale bijstandsovereenkomst met Zeeland en met 
Noord-Brabant.

Provincie Limburg

Versterkingsovereenkomsten:

 Overeenkomst tussen Sint-Truiden en Tongeren betreffende brandbeveiliging in de vroegere  •
deelgemeenten Rijkel, Hoepertingen en Heks

 Overeenkomst tussen Bilzen en Maasmechelen betreffende brandbeveiliging in de vroegere  •
deelgemeenten Veldwezelt en Gellik

 Overeenkomst tussen Heusden-Zolder en Genk om de bescherming te verzekeren van een  •
gedeelte van het grondgebied Houthalen-Helchteren

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Bilzen en  •
Maasmechelen

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Sint-Truiden en  •
Tongeren

Overeenkomsten met aangrenzende provincies:

 Overeenkomst tussen Heers, Sint-Truiden en Waremme over het optreden van brandweer in  •
de vroegere deelgemeenten Mechelen-Bovelingen en Rukkelingen-Loon

 Overeenkomst tussen Gingelom, Sint-Truiden en Waremme over het optreden van de  •
brandweer in de vroegere deelgemeenten Vorsen en Kortijs

Geglobaliseerde 
aankoop 
brandweermateriaal

Seveso fonds Nucleair fonds

Provincie Antwerpen 136.352,68€ (1) 
454.708?80€ (2)

942.281,62 € 269.017,31 €

Provincie Limburg 226.549 € (1)

273.310 € (2)

Provincie Oost-Vlaanderen 1 486 070,00 € 709 904,97 € 104 460,40 €

Provincie Vlaams-Brabant 768.442,72 € (3)

296.850,15 € (4)

127.187,53 € 6.259,42 €

Provincie West-Vlaanderen 795.519,71 € 55.176 € Overgeheveld 
naar 2008

Provincie Henegouwen 531.721,97 € 284.922,84 € 35.947,20 €

Provincie Luik
  

375.690,72 € (1)

468.588,93 € (2)

111.648,07 €
92.950,61 € (5)

23.192,80 €
4.504,66 € (5)

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 412.186,98 € (3)

246.300,28 € (4)

7.313,36 € 12.293,04 €

Provincie Waals-Brabant 512.117,00 € 3.309,19 € 250,68 €

Adm. Arr. Brussel-Hoofdstad 029.120,39 € 165.917 € 6.259,42 €

(1) geglobaliseerde aankoop;
(2) fonds aanschaffing materieel; matériel
(3) Art. 63.08
(4) Art. 63.09
(5) Aangewend in functie van het materiaal van de shortlist
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Grensoverschrijdende overeenkomsten:

In de zin van artikel 12 van de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het 
Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en 
ongevallen van 14 november 1984:

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij  •
ongevallen tussen Tongeren, Riemst, Maastricht (NL) en Eijsden (NL)

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst bij het bestrijden van ongevallen en hun gevolgen  •
tussen Bocholt en Stramroy (NL)

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst bij het bestrijden van ongevallen en hun gevolgen  •
tussen Bocholt en Weert (NL)

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst bij het bestrijden van ongevallen en hun gevolgen  •
tussen Kinrooi en Stramroy (NL)

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij  •
ongevallen tussen Lommel, Hamont-Achel, Neerpelt en Valkenswaard (NL)

In de zin van de Benelux-overeenkomsten inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen 
territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten van 12 september 1986:

 Overeenkomst inzake brandweeroptreden tussen Maasmechelen en Stein (NL) op de  •
autosnelweg E314/A76

 Overeenkomst inzake brandweeroptreden tussen Lommel, Hamont-Achel en Cranendonck  •
(NL) op het grondgebied van Hamont-Achel

Provincie West-Vlaanderen

Grensoverschrijdende overeenkomsten:

 Bilaterale bijstandsovereenkomst tussen West-Vlaanderen en Zeeland in het kader van de  •
Vlaams-Zuidnederlandse grensoverschrijdende samenwerking betreffende 
rampenbestrijding: 
Overeenkomst van 10 juni 1992 tussen de commissaris van de Koningin in de provincie 
Zeeland en de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ter nadere regeling van de 
wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen en ongevallen en ter regeling 
van de informatie-uitwisseling.

 Rampenprotocol Euregio Scheldemond met betrekking tot informatieverschaffing en  •
alarmering bij rampen en andere crises in de Euregio Scheldemond: 
Overeenkomst van 14 april 2003 tussen de Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland 
en de gouverneurs van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. 
Overeenkomst van 14 april 2003 tussen burgemeesters langs de rijksgrens in de provincies 
Zeeland, Oost- en West-Vlaanderen

 Regeling met betrekking tot de bescherming van het Zwin tegen verontreiniging door  •
water- en bodemverontreinigende stoffen: 
Overeenkomst van september 2007 tussen de Nederlandse minister van Verkeer en 
Waterstaat, Vlaamse Minister van Openbare Werken, Energie, de commissaris van de 
Koningin in Zeeland, de gouverneur van West-Vlaanderen, de burgemeester van Sluis en de 
burgemeester van Knokke-Heist.

 Overeenkomst met Frankrijk:  •
Afzonderlijke overeenkomst tussen de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen en de 
prefect van de regio Nord-pas-de-Calais inzake wederzijdse hulpverlening bij rampen of 
ernstige ongevallen.
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Provincie Oost-Vlaanderen

Grensoverschrijdende overeenkomst:

 Brandweerprotocol. Grensoverschrijdende samenwerking tussen Oost-Vlaanderen en  •
Zeeland. Overeenkomst van 21 juni 2006 tussen de Commissaris van de Koningin in de 
provincie Zeeland en de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en burgemeesters 
van de grensgemeenten

Provincie Vlaams-Brabant

Tussen de brandweer van Londerzeel en de brandweer van Opwijk is overeengekomen dat 
medewerkers van de brandweer van Opwijk worden ingeschakeld voor preventie-opdrachten 
van de brandweer van Londerzeel. Deze overeenkomst werd verlengd tot 30 juni 2007.

Provincie Henegouwen

Hulpverleningsovereenkomsten:

Overeenkomsten opgesteld in toepassing van het KB van 11 april 1999 tot bepaling van de 
modaliteiten inzake het creëren en de werking van hulpverleningszones.

Er bestaan vier dergelijke overeenkomsten (één per zone): zone van Charleroi, zone van La 
Louvière, zone van Doornik en de zone van Bergen

Overeenkomsten van eerste vertrek:

 Overeenkomst tussen de brandweerdiensten van Chièvres et van Beloeil (opslagplaats voor  •
verf te Huissignies)

 Overeenkomst tussen de brandweerdiensten van Charleroi en van Fleurus (I.R.E. en Smith  •
Kline Beecham)

 Bijzondere overeenkomst met de Dienst 100 voor het in de praktijk brengen van het  •
principe van de snelste en meest efficiënte hulpverlening en van de rol die de Dienst 100 
daarin zal vervullen; het pilootproject werd onderzocht door de brandweer van Beaumont. 
De Dienst 100 zal de oproepen ontvangen voor de brandweer van Beaumont en zal de 
oproepen voor dringende interventies behandelen.

Overeenkomsten betreffende autosnelwegen: 

 Overeenkomst tussen de brandweer van Charleroi en van Fleurus (autosnelweg E42/A15 et  •
de R3)

 Toepassing van het provinciaal noodplan voor autosnelwegen (E19, A7, A8, E19, E42-A15- •
A16-A17, A54), juni 2004

 Permanente operationele werkwijze van het CIK te Charleroi voor de bestrijding van een  •
nucleaire ramp of vrijgekomen straling op de campus van het I.R.E. in de industriezone van 
Fleurus.

Overeenkomsten met aangrenzende provincies:

 Overeenkomst tussen de brandweerdiensten van La Louvière en van Nijvel (Arquennes en  •
Petit Roeulx)

 Overeenkomst van eerste vertrek tussen de brandweerdiensten van Lessines en van Ronse  •
(Dergeau en Saint Sauveur)

Grensoverschrijdende overeenkomsten:

In het kader van de overeenkomst tussen de Franse en de Belgische regering betreffende de 
wederzijdse hulp in geval van rampen of zware ongevallen, werd sedert 1999 een specifieke 
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afspraak gemaakt met de Prefect van de regio Nord-Pas-de-Calais, Prefect van de regio Noord 
en de gouverneur van de provincie Henegouwen.

Overeenkomsten van dubbel vertrek:

Als gevolg van verschillende branden met dodelijke slachtoffers in de streek van Vellereille, 
heeft de gouverneur gevraagd een overeenkomst van dubbel vertrek af te sluiten tussen de 
steden Bergen en Binche (districten d’Estinnes-au-Val, Estinnes-au-Mont et Fauroeulx). Deze 
trad in werking op 1 juni 2006.

Einde 2007 werd, om als pilootproject het principe van de snelste en meest efficiënte hulp toe 
te passen, door de gouverneur een onderzoek gevoerd naar een zo nodige wijziging in het 
korpstype van de brandweer van Chièvres om in het bijzonder het grondgebied van de 
gemeente Lens beter te kunnen bedienen.

Provincie Luik

Hulpverleningsovereenkomsten

Er bestaan vijf overeenkomsten in de provincie Luik: 

 Zone 1: Hannut - Waremme •
 Zone 3: Hamoir - Hoei •
 Zone 4: Herve - Limbourg - Pepinster - Spa - Theux - Verviers •
 Zone 5: Aywaille - Malmédy - Stavelot - Waimes •
 Zone 6: Amel - Büllingen - Burg-Reuland - Eupen - Kelmis - Lontzen - Sankt-Vith •

Versterkingsovereenkomsten:

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Hoei en Hamoir •
  • Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Aywaille en Stavelot om 

de bescherming te verzekeren van de dorpen van de gemeente Stoumont (Moulin du Ruy,...)

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Malmédy en Waimes •
 Wederzijdse bijstandsovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Stavelot en Malmédy  •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Eupen en Welkenraedt  •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Plombières en  •

Welkenraedt 

 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Limbourg en Welkenraedt •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Lontzen en Welkenraedt •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Hannut en Waremme •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Hannut en Hoei •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Herve en Plombières  •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Aywaille en Malmédy  •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Plombières en Kelmis •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Aywaille en Theux •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Hoei en Waremme •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Eupen en Plombières •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Aywaille en Hamoir •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Theux en Pepinster •
 Wederzijdse hulpovereenkomst tussen de brandweerdiensten van Herve en Pepinster (is  •

niet meer van toepassing ondanks een stilzwijgende verlenging)
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 Overeenkomst tussen het IILE en de brandweerdienst van Flémalle (gemeenschappelijke  •
bescherming van de gemeente Engis)

Overeenkomsten met aangrenzende provincies (of aangrenzende gemeenten uit andere 
provincies):

 Hulpovereenkomst tussen de gemeenten Hamoir en Durbuy (BW Erezée) om de vereiste  •
hulp in de vroegere gemeenten Tohogne en Bende te verzekeren. 

Grensoverschrijdende overeenkomsten:

 Wederzijdse bijstandsovereenkomst Vaals-Calamine (28 oktober 2002). •
 Wederzijdse bijstand betreffende brandbestrijding en tussen de hulpdiensten van de  •

gemeenten Vaals en La Calamine.

 Wederzijdse hulpovereenkomst Vaals-Plombières (1 december 2002):  •
Overeenkomst tussen de gemeenten Vaals en Plombières betreffende wederzijdse hulp bij 
de bestrijding van rampen en ongevallen.

 Samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpdiensten, met name de brandweerdiensten,  •
van de gemeenten van Bullange, Bleialf en Prüm - stad Saint-Vith - gemeenteraad.

 Samenwerkingsovereenkomst tussen de hulpdiensten, met name de brandweerdiensten,  •
van de gemeenten Bullange, Hellenthal en Prüm - gemeente Bullange - gemeenteraad

 Wederzijdse hulpovereenkomst (1 september 1998) tussen de stad Aix-la-Chapelle en de  •
gemeente La Calamine betreffende de brandbestrijding en de hulpdiensten.

 Wederzijdse en grensoverschrijdende bijstandsovereenkomst tussen de gemeenten  •
Büllingen, Butgenbach en Montjoie (3 maart 2005). Ingevolge een beslissing van de 
gemeenteraad van Büllingen, is er een wederzijdse hulpovereenkomst afgesloten 
betreffende de bestrijding van branden en ongevallen.

 Concept voor een euroregionale overeenkomst (overeenkomst van publiek recht)  •
betreffende de grensoverschrijdende medische hulp in geval van ernstige ongevallen. 
Worden beoogd: Aix-la-Chapelle, de omtrek van Aix-la-Chapelle en van Heinsberg; het gaat 
om medische hulp aan de slachtoffers van ongevallen en rampen in Zuid-Limburg.

 Bilaterale bijstandsovereenkomst tussen de provincies Limburg (Nederland) en Luik (29 juni  •
1992): 
Overeenkomst tussen de gouverneur van de provincie Luik en de commissaris van de 
Koningin van de provincie Limburg (Nederland) om de modaliteiten te bepalen van 
wederzijdse hulp in het kader van de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het 
Koninkrijk Nederland betreffende de wederzijdse hulp bij de bestrijding van rampen en 
ongevallen, en om bovendien de uitwisseling van informatie te regelen. 
Het provinciebestuur van Luik is eveneens partner van het interregionaal project EMRIC 
(Euregio-Maas-Rijn-Crisis). Dit project heeft als belangrijkste doel een betere 
grensoverschrijdende samenwerking binnen de Euregio Maas-Rijn te waarborgen in geval 
van ramp of noodsituatie.  
Dit project is gericht op drie doelstellingen:
- Het in werking stellen van een veiligheidsportaal dat vooral moet zorgen voor een betere 

uitwisseling van informatie maar dat ook als performant communicatieplatform moet 
dienen 

- Ontwikkeling van een Euroregionale risicokaart
- Inventarisstudie van de samenwerkingsconcepten van de hulpverlenings- en 

veiligheidsdisciplines binnen de Euregio
Een aspect van dit project is eveneens bestemd om het provinciaal crisiscentrum te 
voorzien van moderne werkingsmiddelen voor het beheer van en voor de communicatie 
omtrent een crisis.
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Provincie Waals-Brabant:

Versterkingsovereenkomst:

 Versterkingsovereenkomst tussen Waver en Gembloux betreffende de brandbestrijding in  •
het gebied van Chastre

 Principe van de ‘versterkingsreflex’ in geval van inwerkingstelling van een provinciaal  •
noodplan

Overeenkomsten met aangrenzende provincies met betrekking tot autosnelwegen:

 Bijzonder plan ‘verkeersongevallen’: plan van eerste vertrek (plaatsen van eerste  •
bestemming) op het grondgebied van de aangrenzende provincies

Provincie Namen

Hulpverleningsovereenkomsten:

 Bijzonder convenant van 9 december 1997 betreffende de wederzijdse hulp in geval van  •
ernstige rampen of ongevallen

4.3.5. Reorganisatie van de civiele veiligheidsdiensten
Op 31 juli 2007 werd de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid in het Belgisch 
Staatsblad bekendgemaakt. Alleen enkele bepalingen van de artikelen die onontbeerlijk zijn om 
de hulpverleningszones te kunnen oprichten zijn in 2007 in werking getreden. Onder deze 
bepalingen schrijft artikel 221 voor om nu reeds de hulpverlening op basis van het beginsel van 
de snelste adequate hulp te organiseren en geeft het aan de gouverneurs de opdracht om 
hiervoor te zorgen op basis van de bestaande organisatiestructuur. 

Voor het overige blijft de toepassing van de nieuwe wet afhankelijk van de 19 koninklijke 
uitvoeringsbesluiten waaronder 5 onontbeerlijk zijn voor de inwerkingtreding van de 
hulpverleningszones. Intussen blijven de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 
bescherming en zijn uitvoeringsbesluiten van toepassing.

Opeisingen

De minister van Werk, de minister van Economische Zaken of hun afgevaardigden 
(provinciegouverneurs) kunnen bij stakingen of collectieve afdankingen werknemers opeisen 
om minimumprestaties te verzekeren en zo te voldoen aan de vitale behoeften.(art. 3, vierde 
lid van de wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties van algemeen belang in 
vredestijd). Het K.B. van 27 juli 1950 verduidelijkt welke behoeften als vitaal dienen te worden 
beschouwd.

Deze opeisingen door de provinciegouverneur kunnen slechts gebeuren, na opdracht van de 
bevoegde minister, indien er geen werkwilligen zijn, voor zover er geen akkoord is tussen 
werkgevers en werknemers en indien er geen beperkt comité is samengesteld of dit comité 
geen personen heeft aangewezen. 

Behalve in de gezondheidssector kunnen eveneens opeisingen gebeuren in de energiesector 
(gas, petroleum en elektriciteit) op basis van de regentbesluiten van 29 januari 1948. De 
provinciegouverneur beschikt over een directe bevoegdheid ter zake en kan onder andere 
verbruiksbeperkingen afkondigen.
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Opeisingen in 2007:

 Luik: opeising door de gouverneur van het leger, op verzoek van de gemeente Limbourg, in  •
het kader van de voorlopige plaatsing van een brug over de Vesder, rue de l’Invasion te 
Limbourg op 23 september 2007.
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Het provinciaal veiligheidsoverleg

Het provinciaal veiligheidsoverleg, onder voorzitterschap van de gouverneur en de procureur-
generaal, brengt de overheden van bestuurlijke en gerechtelijke politie samen op provinciaal 
niveau. De voornaamste taak van dit overleg bestaat er in toe te zien dat de doelstellingen van 
de zonale veiligheidsraden worden bereikt, enerzijds via de zonale veiligheidsplannen en 
anderzijds via de beheerscycli van de zonale veiligheidsplannen. Het provinciaal 
veiligheidsoverleg heeft ook tot doel tot een geïntegreerde en gecoördineerde benadering te 
komen van de problemen en fenomenen op het gebied van de veiligheid. Het verzekert aldus 
een betere coördinatie van het beleid gevoerd door de lokale en federale politiediensten. Het 
geeft zowel impulsen naar de lokale besturen, als signalen naar de federale overheid toe.

Aantal vergaderingen van het provinciaal veiligheidsoverleg 
en behandelde onderwerpen

Provincie Antwerpen

Het provinciaal overleg vergaderde tweemaal in 2007.  
Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 Politioneel Interventie Plan (PIP) •
 ASTRID •
 Samenwerking lokale politie - wegpolitie •
 Gebrek aan voldoende aanwervingen voor de politie •
 Interventiekorps •
 CIC-overleg •
 Communicatie 100-101 •
 Samenwerking in Antwerpen tussen dispatching van CICANT, WPR, dienst 100,  •

oproepnummer 112, Vlaams Verkeerscentrum, Elektriciteit en Mechanica Antwerpen, 
Verkeerspolitie Antwerpen en De Lijn

 Politioneel Actieplan verkeersveiligheid 2007 van de wegpolitie •
 Protocol gouverneur - lokale politie - De Lijn  •
 Periodieke verslaggeving (zonale veiligheidsraden, interzonale samenwerking,  •

arrondissementeel overleg korpschefs, provinciaal overleg andere provincies, circulaires 
parket-generaal)

Provincie Limburg

Het overleg kwam samen op 24 september 2007. 
Behandelde thema’s:

 Samenstelling Provinciaal Overleg •
 Overzicht wapeninzamelactie •
 Overzicht van de bundels met een bestuurlijk en een gerechtelijk luik (Slimacties, thema- •

acties, verkeersklassen, intra-familiaal geweld, therapeutisch consult)

Provincie Oost-Vlaanderen

Vergaderingen op 22 januari, 17 april, 25 september en 18 december 2007. 
NB: sedert 17 april 2007zijn het provinciaal veiligheidsoverleg en het CIC-overleg gefusioneerd.

Behandelde onderwerpen:

 Protocolakkoord De Lijn-Oost-Vlaanderen •
 Omzendbrief d.d. 1 december 2006 i.v.m. de administratieve taken van de lokale politie •

 1
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 Geïntegreerd driehoeksoverleg tussen bestuurlijke- en gerechtelijke overheden •
 Strategiebepaling bij de lokale politie •
 Criminaliteitscijfers Oost-Vlaanderen •
 OPAC en werkststraffen •
 Administratieve taken: evaluatie infosessie met de korpschefs in OPAC •
 Evaluatie van de stappenplannen •
 Wapenwet: verlenging overgangsperiode •
 Kennisgeving van de werkzaamheden van de verkeerscommissie, de  •

criminaliteitscommissie, de werkgroep drugoverlast, werkgroep werfvergunningen en 
signalisatie, het provinciaal milieunetwerk

Het Euregionaal veiligheidsoverleg, opgericht in 1996, beoogt een betere gerechtelijke, 
bestuurlijke en politiesamenwerking binnen de Euregio Scheldemond.

Het EVO is samengesteld uit de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, de gouverneur 
van de provincie Oost-Vlaanderen en de commissaris van de Koningin in Zeeland, de 
procureur-generaal van Oost- en West-Vlaanderen, de procureur-generaal van Zeeland, 
vertegenwoordigers van de Belgische lokale en federale politie en van de Nederlandse politie.

Het EVO vergadert éénmaal per jaar.

Er is terugkoppeling van het EVO naar de provinciale veiligheidsoverleggen in Oost- en 
West-Vlaanderen.

Op de vergadering van het EVO van 10 januari 2007 stond het drugstoerisme naar Terneuzen 
op de agenda.

Het EVO besliste tot het instellen van een werkgroep met als doel het uitwerken van een 
project om te komen tot een integrale grensoverschrijdende aanpak ter terugdringing van het 
drugstoerisme naar Terneuzen.

De werkgroep ‘Drugsoverlast’ bundelde zijn bevindingen en aanbevelingen in juni 2007 in een 
samenvattend rapport.

De voorgestelde maatregelen zijn van bestuurlijke- en gerechtelijke aard. Daarnaast worden 
ook sensibilisering, preventie en hulpverlening niet uit het oog verloren.

Provincie Vlaams-Brabant

In 2007 zijn twee vergaderingen georganiseerd: op 2 maart en op 19 oktober 2007.

Op die bijeenkomsten zijn o.a. de volgende agendapunten besproken:

 Overzicht en stand van zaken geïntegreerde politiewerking (o.a. gezamenlijke acties,  •
interventiekorps, AIK, ...)

 Overzicht criminaliteitsbeeld van het voorbije jaar •
 Bevindingen uit de veiligheidsmonitor 2006 •
 Draaiboek rondtrekkende dadergroepen •
 Stand van zaken gemeentelijke administratieve sancties •
 Stand van zaken werkgroepen zoals provinciale commissie criminaliteitspreventie •

Provincie West-Vlaanderen

Het provinciaal veiligheidsoverleg is in 2007 zeven maal samengekomen: op 8 januari, 26 
februari, 23 april, 18 juni, 27 augustus, 22 oktober en 10 december 2007.

Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

 Preventie en procesbegeleiding •
 Verkeer •
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 Internationale (politie)samenwerking •
 De samenwerking tussen de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de geïntegreerde  •

politie
 De nieuwe wapenwet met daaraan gekoppeld de amnestie voor wapenbezitters en de  •

inzameling van de wapens

Provincie Henegouwen 

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg vergaderde op 26 maart 2007 met volgende agendapunten:

1. Administratieve sancties

Het overleg besprak de problemen die zich herhaaldelijk stelden en verstrekte hierover 
toelichting aan de politiezones en aan de gemeenteambtenaren belast met deze materie. 

De voornaanste problemen zijn:

 De veelvuldige gemeentelijke reglementen •
 De verschillende actoren in deze materie en de noodzaak om afspraken te maken tussen de  •

gemeenten, de politiezones en het parket
 De noodzaak om de bemiddelingsprocedure te kunnen toepassen ten aanzien van  •

minderjarigen maar ook met meerderjarige daders

Er bestaat evenwel een samenwerking met de sanctionerende ambtenaren van de provincie 
Henegouwen, waardoor een permanente evaluatie mogelijk is. Nieuwe afspraken tussen de 
provincie en de gemeenten worden nagestreefd..

Het Parket-generaal heeft voor deze problematiek Advokaat-Generaal Philippe De Koster als 
deskundige aangesteld.

2. De grensoverschrijdende politionele en gerechtelijke samenwerking

De heer. Janvier DE WINTER, Commissaris - Coordinator van de CCPD van Doornik enerzijds, 
en de heren Marc SANREY, Afdelingscommissaris en Marc VANDENDRIESSCHE, Directeur 
CGO, anderzijds brachten verslag uit over de politionele samenwerking.

Namelijk:

 Een opfrissing van de wettelijke grondslagen voor de opdrachten en de werking van het  •
Centrum voor Samenwerking inzake Politie en Douane (CCPD) van Doornik

 Analyse van de meerwaarde die hierdoor wordt bereikt •
 Aanduiding van de zwakkere punten in de samenwerking (verschillen bij de interpretatie van  •

de teksten en mogelijke verschillen in zienswijze over het begrip ondersteuning)
 Analyse van de beschikbare middelen aan Belgische zijde •
 Informatie bekomen over de wijze waarop het CCPD kan worden geëvalueerd •

De heren Sanrey en Vandendriessche hebben toelichting verstrekt over het nieuwe Benelux-
verdrag betreffende de grensoverschrijdende samenwerking.

Wat betreft de politionele en gerechtelijke samenwerking heeft de heer Procureur-generaal een 
uitnodiging, om als expert aanwezig te zijn, gericht aan:

 mevrouw Maertens, Procureur des Konings van Doornik •
 de heer Brulin, lid van het Comité P •

3. De wapenwet

De volgende punten werden besproken:

 Het probleem van de retributies •
 De problematiek van de sportschutters •
 De vraag naar de duurtijd van de overgangsperiode •
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Een brief werd aan de minister gericht om haar te informeren over de hangende problemen 
met het oog op het provinciaal veiligheidsoverleg..

Het Parket-generaal heeft de heer Olivier FABRI, substituut van de procureur-generaal, als 
deskundige in deze materie aangeduid.

Provincie Luik

Het overleg is drie maal samengekomen in 2007. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 Toepassing van de nieuwe wapenwet •
 Toepassing van de omzendbrief PLP 41 betreffende jeugdcriminaliteit  •
 Administratieve sancties •
 Opstarten van een provinciale campagne inzake verkeersveiligheid •
 Stand van zaken over de toekomstige zonale veiligheidsplannen en de door de FOD  •

Binnenlandse Zaken geplande sensibilisatiedag over tucht.

Provincie Namen

Niet meegedeeld

Provincie Waals-Brabant

Het overleg is vijf maal samengekomen in 2007.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

 CIC Overleg •
 Criminaliteitspreventie: •
 Woningdiefstallen •
 Intrafamiliaal geweld •
 Voortgezette vorming van politieagenten •
 Rekruteringsmoeilijkheden van politieagenten •
 Veiligheid openbaar vervoer •
 AIK •
 Wapens •
 Verkeerspreventie •
 Mobiliteitsstudie in Waals-Brabant •
 Openbare orde •
 Napoleontisch Bivak •
 Betogingen tegen GSK te Rixensart •
 Vorderingen: CM van 30 april 2007 •
 Noodplanning •
 Niet-aangifte van feiten met een gerechtelijk karakter door de diensten van de 100 •
 Lokale plannen voor integrale veiligheid •
 Parkeerkaart •
 De vluchtelingen •
 Studiedag ‘Tucht bij de politie’ •
 Verwerving van het gebouw Folon en de projecten C100/101/112, crisiscentrum,  •

vormingscentrum

Voornaamste realisaties:

 Campagne rond ‘Inbraakpreventie’ (spot TV-COM) in 2008 •
 Campagne rond de ‘Wijkinspecteur in Waals-Brabant’ (spot TV-COM) in 2008 •
 Samenwerking Politie/TEC voor de veiligheid van het openbaar vervoer •
 Beslissing tot het oprichten van een ‘Preventieforum’ •
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Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 

Er bestaan drie soorten vergaderingen. De algemene overlegvergadering, de 
overlegvergadering over het openbaar vervoer en tenslotte deze betreffende de 
verkeersveiligheid.

In het Algemeen Provinciaal Veiligheidsoverleg buigen de partners (Parket-generaal, Parket, 
politie, Gewest, deskundigen) zich over de verschillende problemen die op supra-zonaal niveau 
worden ondervonden op basis van een cijferanalyse van de criminaliteit, verslagen of audits. 
Het overleg legt sinds 2003 de focus op de problemen van het schoolverzuim, het vroegtijdig 
schoolverlaten en het geweld op school. Dit werd in 2007 verdergezet om een synergie tussen 
de verschillende bevoegde instanties te ontwikkelen (Parket, politie, Gewest, 
Gemeenschappen), teneinde de verschillende actoren (scholen, bemiddelaars, politieagenten, 
procureurs) ertoe aan te zetten om de materie in zijn complexiteit te behandelen en om goede 
bestaande praktijken in een duidelijker wettelijk kader te bevorderen. 

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg, afdeling ‘Openbaar Vervoer’ verloopt samen met de 
partners van het Algemeen Provinciaal Veiligheidsoverleg en met de maatschappijen voor het 
openbaar vervoer in Brussel. Een protocolakkoord werd in 2004 door de deelnemers aan het 
overleg ondertekend. In het bijzonder richt het overleg zich op de problematiek van de 
stadsbendes (met name diefstallen met geweld en geweldpleging), schoolverzuim, zakkenrollen 
die als verontrustende problemen in het Brussels openbaar vervoer werden vastgesteld. Dit 
overleg wordt ondersteund door de werkzaamheden van het politioneel overlegplatform 
‘Openbaar Vervoer’ waarin de operationele vertegenwoordigers van leden van het overleg met 
dezelfde naam zijn gegroepeerd.

Het Provinciaal Veiligheidsoverleg afdeling ‘Verkeersveiligheid’ omvat leden van het Algemeen 
Provinciaal Veiligheidsoverleg en aangesloten partners zoals het BIVV, Mobiel-Brussel, de 
Minister van Mobiliteit. Dit overleg wordt gesteund door het politioneel overlegplatform 
-’Verkeersveiligheid’ waarin de operationele vertegenwoordigers van leden van het overleg 
met dezelfde naam zijn gegroepeerd. 

Bijzondere acties:

 3 Fipa Openbaar Vervoer acties tegen schoolverzuim: 6 februari 2007, 10 mei 2007,19  •
oktober 2007

 2 Fipa Wegtransport: 28 juni 2007, 22 november 2007 •
 1 Fipa Wagendiefstallen: 4 augustus 2007. •

Voor andere voorbeelden betreffende het thema verkeersveiligheid (zie infra 2.5)

Volgende punten werden behandeld:

 Campagne tegen geweld op school •
 Omschrijving van de doelstellingen op basis van een strategische analyse van de  •

criminaliteit van het veiligheidsmonitor
 Gauwdiefstal •
 Bevoegdheid van private veilgheidsbedrijven •
 Strategische analyse van wagendiefstallen, auto- en woninginbraken •
 Uiteenzetting over de politiestatistieken inzake criminaliteit 2004-2006  •
 Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie  •
 Aanpassing van de handleiding voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan 2009-2012  •
 Vragenlijst van provinciaal overlegplatform« Openbaar vervoer » •
 Voorstelling van de nota ‘Een evenement organiseren’(stagewerk) •
 Verdeling van de didactische fim: « Nooit Meer », Securail  •
 TEC, NMBS, Parket...: vaststelling van de doelstellingen 2007  •
 Problematiek van personen zonder vaste verblijfplaats (daklozen in de stations)  •
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 Uiteenzetting ‘Criminaliteit in het openbaar vervoer in 2005 en het 1ste trimester 2006’  •
 Uiteenzetting over de indicatoren van de DSB  •
 Toepassing van de nieuwe wapenwet, stand van zaken van de wets- en  •

reglementswijzigingen, provinciaal veiligheidsoverleg ‘Wapens’, vragen van de politezones;

Ondersteuning van de lokale politiezones

De gouverneurs zorgen voor de ondersteuning van de politiezones en de coördinatie tussen de 
politiezones door het organiseren van overleg en het begeleiden van projecten. Ze worden 
daarin bijgestaan door de arrondissementscommissarissen en de verbindingsambtenaren van 
de politiediensten. Laatstgenoemden worden door de gouverneur aangewezen en oefenen hun 
taak uit onder het gezag van de gouverneur.

Aantal verbindingsambtenaren bij de Gouverneurs
Provincie Antwerpen 1

Provincie Limburg 1

Provincie Oost-Vlaanderen Geen

Provincie Vlaams-Brabant 3

Provincie West-Vlaanderen 3

Provincie Henegouwen 2

Provincie Luik 2

Provincie Luxemburg Geen

Provincie Namen n.m.

Provincie Waals-Brabant 2

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 2

Provincie West-Vlaanderen:

Ondersteuning van lokale politiezones wordt geboden in het domein van de 
organisatieontwikkeling en excellente politiezorg:

 Via het Provinciaal Netwerk Optimale Bedrijfsvoering  •
 Via begeleiding van activiteiten in dit domein in de politiezones •

 2



Politionele veiligheid en openbare orde

40 naar inhoud

Evaluatie van de korpschefs en van de 
bestuurlijke directeurs-coördinator

De gouverneur of de door hem aangewezen arrondissementscommissaris is lid van de 
selectie- en evaluatiecommissie voor het ambt van korpschef van de lokale politie (nieuw 
mandaat, verlenging van het mandaat en tussentijdse evaluatie), alsook van de 
evaluatiecommissie voor het ambt van bestuurlijk directeur-coördinator bij de federale politie 
(hernieuwing van het ambt).

Aantal selecties en evaluaties van korpschefs en Dirco’s
Provincie Antwerpen 2 selecties en 1 evaluatie

Provincie Limburg 1

Provincie Oost-Vlaanderen 2

Provincie Vlaams-Brabant 3 evaluaties

Provincie West-Vlaanderen 1 evaluatie

Provincie Henegouwen 5

Provincie Luik 16 evaluaties

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 6

Provincie Waals-Brabant 3 evaluaties

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 2

Communicatie en Interventie Centrum (CIC)

Het Communicatie en Interventie Centrum (CIC) levert, op 24-uur basis, de volgende 
basisdiensten: call-taking, distributie, dispatching, opvolging, coördinatie en rapportering.  
In elke provincie wordt er een CIC-overleg georganiseerd tussen de gouverneur (voorzitter), 
de procureur-generaal bij het hof van beroep, de bestuurlijke directeurs-coördinator, de 
gerechtelijke directeurs, vertegenwoordigers van de lokale politiediensten, de directeur-
generaal van de algemene directie operationele ondersteuning van de federale politie, de 
voorzitter van de vaste commissie van de lokale politie of zijn gemachtigde en de 
verantwoordelijke van het CIC. 

Aantal vergaderingen van het CIC-overleg en behandelde 
onderwerpen

Provincie Antwerpen

Het CIC-overleg vergaderde éénmaal in 2007. 

Het enige agendapunt was de evaluatie van het CIC door de gebruikers.

Op te merken valt dat naast het CIC-overleg nog steeds het beleidsteam ASTRID functioneert 
in de provincie. De leden van dit beleidsteam leggen zich eerder toe op operationele dossiers 
en  incidenten waar het CIC-overleg zich zal toespitsen op beleidsmateries.

 3

 4



Politionele veiligheid en openbare orde

41 naar inhoud

Provincie Limburg:

Het overleg kwam samen op 24 september 2007.

De volgende punten werden besproken:

 Samenstelling CIC-overleg •
 Overzicht werking CIC-overleg sinds de opstart tot op heden •
 Verslag technische werkgroep CAD2ISLP: follow up •
 Tussenstappen op weg naar een geïntegreerde meldkamer 112: situatie in Limburg •

Provincie Oost-Vlaanderen

Sedert 17 april 2007 is het CIC-overleg gefusioneerd met het PVO-overleg en verlopen de 
vergaderingen dus gemeenschappelijk.

Vergaderingen op 17 april, 25 september en 18 december 2007.

Behandelde onderwerpen: 

 veiligheid linker- rechteroever Schelde •
  Traffic Control Centre •
 E40 parking Wetteren •
 personeel CIC: stand van zaken •
 dispatching WPR •
 verrichtingen kerncentrale Doel •
 stand van zaken begeleidingsgroep Astrid •
 conclusies en aanbevelingen overlegwerkgroep CIC, stand van zaken CIC. •

Provincie Vlaams-Brabant

In 2007 vonden de vergaderingen van het CIC-overleg plaats op 14 mei en 12 november.

Op de vergaderingen werd door de vertegenwoordigers van de nv ASTRID en de Directie van 
de operationele politionele informatie - departement operaties van het Commissariaat-Generaal 



Politionele veiligheid en openbare orde

42 naar inhoud

van de Federale Politie - toelichting gegeven (stand van zaken, planning, behoeften, personeel, 
bestaffing, opleiding eindgebruikers, de voorziening in radiomateriaal in de korpsen, stand van 
zaken ASTRID zoals dekking, masten, technische opleveringen, de samenwerking met CIC-
overleg, edm).

Provincie West-Vlaanderen

Het CIC-overleg is in 2007 drie maal samengekomen: op 26 februari, 18 juni en 22 oktober 2007.

De werking van het CIC was uiteraard de belangrijkste topic in alle vergaderingen. Daarbij werd 
vooral aandacht besteed aan de evolutie, de werking en de uitbouw van de dispatching, de 
toestand in de meldkamer en de personeelstoestand. 

Een belangrijk punt voor de verdere werking van het CIC is de vraag, aan de zones die nog 
geen beslissing hebben genomen, wat hun toekomstige communicatiepolitiek zal zijn: 
toetreden tot het CIC of instaan voor een eigen dispatching. 

Regelmatig komt ook de toestand inzake niet-operationele dienstverlening van het CIC aan de 
politiediensten aan bod. 

Het project ‘Port Security’, waarbij via een camera- en communicatienetwerk vanuit het CIC 
kan toezicht gehouden worden op de Oostendse haven is daar een voorbeeld van. 

Province Henegouwen 

Vergadering van de begeleidingscommissie van ASTRID 2007. Volgende punten werden 
behandeld:

 Gebruik van het ASTRID-netwerk door de brandweerdiensten •
 Problemen betreffende de dekking van het systeem. Verslag van de technisch  •

verantwoordelijken van de NV ASTRID
 Gebruik van de ‘DMO’ •
 Installatienormen voor materiaal dat een « indoor »dekking toelaat in toekomstig op te  •

richten openbare gebouwen

Provincie Luik

Er zijn drie vergaderingen geweest in 2007:

 De werkzaamheden worden voorbereid door een technisch comité gecoördineerd door de  •
dientst Openbare Veiligheid. Het comité vergadert in functie van de noodzaak en de 
dringende aard van de onderwerpen.

 Naast het opvolgen van de goede werking van het CIC, ziet het overleg er ook op toe dat de  •
problemen worden opgelost die bij de politiekorpsen van de provincie aan het licht komen 
bij de werking van het ASTRID-netwerk.

 In 2007 heeft het CIC-overleg in het bijzonder de overname opgevolgd door het CIC van de  •
100-oproepen van de arrondissementen en de overname van de dispatching door de 
eenheden van de federale politie. 

 Het CIC-overleg betreft alleen de politiediensten. De gouverneur heeft in 2006 een tweede  •
commissie opgericht met als voornaaamste doel het opvolgen van de ASTRID-technologie 
bij de diensten van de civiele veiligheid.

 Onder voorzitterschap van de gouverneur, vergaderen de leden afkomstig van  •
brandweerkorpsen, civiele bescherming, dringende medische hulpverlening, de 
vertegenwoordigers van ASTRID en de directie van het CIC eveneens drie maal per jaar.

 De vergaderingen van dit begeleidingscomité (cfr overleg CIC) worden voorbereid door een  •
operationeel comité voorgezeten door het hoofd van de dienst OP van de gouverneur. Dit 
comité vergadert naargelang de belangrijkheid en dringendheid van de onderwerpen.
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 In 2007, heeft het begeleidingscomité vooral aandacht besteed aan de problematiek rond de  •
dekking van het netwerk en de programmatie van de fleetmapping van de 
brandweerdiensten.

 Tenslotte werd in 2007 het begeleidingscomité met goedkeuring van de betrokken ministers  •
(Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid) eveneens aangeduid om het integratieproject van 
de diensten 100-101-102 aan te sturen op provinciaal vlak. 

Provincie Namen

1 ; Voorstelling van het CIC-verslag 2006

Provincie Waals-Brabant

Geen

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Ter herinnering, op 7 februari 2001 werd op vraag van minister DUSQUENE en naar het 
voorbeeld van de realisatie in Oost-Vlaanderen, een begeleidingscomité ASTRID opgericht in 
het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Het voorzitterschap van deze commissie 
werd gezamenlijk met het voorzitterschap van de Conferentie van Burgemeesters uitgeoefend. 

Dit co-voorzitterschap, gewenst door de minister van Binnenlandse Zaken in zijn brief van 10 
november 2000, zorgde er voor dat de lokale overheden zich engageerden in het 
implementatieproces van ASTRID. 

Er werden twee werkgroepen opgericht: de ene genoemd ‘Technisch en operationeel comité’, 
de andere onder naam ‘Werkgroep vorming’. Deze groepen werken onder toezicht van het 
Begeleidingscomité en van zijn leden doorheen de vergaderingen van het Comité, van de 
Conferentie van de korpschefs en onder toezicht van elke korpschef van het administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Begeleidingscomité Astrid (CAA).

Aantal vergaderingen: 6

Volgende punten werden behandeld in 2007:

 Samenwerkingsovereenkomst tussen het CIC en de politiezones (GPI 49)  •
 Protocolakkoord tussen de politiezones betreffende operationele planning •
 Protocolakkoord tussen het Hulpcentrum100 en de CICBRU  •
 Opleiding van de gebruikers  •
 Radio-dekking •
 Toestand van het personeel bij het CIC van Brussel •
 Installatie van het CIC overleg  •

Technisch en operationeel comité

Aantal vergaderingen: 11 

Volgende punten werden behandeld:

 herstelprogramma  •
 opleiding van de gebruikers  •
 flux CAD2ISLP  •
 dekking in gebouwen •
 verschillende problemen inzake de radio-communicatie  •
 fleetmapping ASTRID •
 queuing in de radio’s ASTRID, ... •
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Het comité ASTRID nam een einde op 4 december 2007 met de overheveling van de dienst 
101. Sedertdien is een nieuw comité in de plaats gesteld voor de fusie tussen de nummers 100 
en 101 en het enig Europees noodnummer 112.

Acties inzake verkeersveiligheid

In samenwerking met de lokale politiezones en het Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid, besteden de gouverneurs permanent aandacht aan het organiseren en het 
stimuleren van diverse acties aangaande verkeersveiligheid. 

Overzicht acties verkeersveiligheid

Provincie Antwerpen

WODCA

WODCA staat voor ‘WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken’. De actie, in mei 1994 in 
het leven geroepen door gouverneur Camille Paulus, heeft tot doel de weekendongevallen - 
dikwijls met jonge slachtoffers - een halt toe te roepen. En dit zowel door intensieve en 
gecoördineerde controles als door sensibilisatie en verkeerseducatie.

WODCA-controles

Gemiddeld zijn 140 politiemensen elk weekend op de been om WODCA-controles uit te voeren 
verspreid over de provincie Antwerpen.

Snelheidscontroles: meer gecontroleerd, meer overtredingen

In 2007 werden in de provincie Antwerpen tijdens de WODCA-acties bijna 165.000 bestuurders 
op snelheid gecontroleerd, 25.000 meer dan in 2006. In totaal begingen bijna 12.000 
bestuurders of 7,2% een overtreding. Dit was meer dan in 2006, toen 5,6% te snel reed. 

Alcoholcontroles: meer gecontroleerd, aantal positieven status-quo

In 2007 werden tijdens WODCA-acties in de provincie Antwerpen bijna 85.000 bestuurders 
staande gehouden voor een alcoholcontrole en werd van 55.322 bestuurders effectief een 
ademtest afgenomen, van wie er 4.666 of 8,4% meer dan de maximum toegelaten 0,5 
promille alcohol in het bloed hadden. Van deze bestuurders hadden er 2.870 zelfs meer dan 
0,8 promille.

In vergelijking met 2006 werden bijna 3.500 tests meer afgenomen. Het aantal positieven bleef 
status quo. Opvallend is dat in de maand december minder bestuurders een positieve 
alcoholtest aflegden: 6,4%.

Drugscontroles: 112 bestuurders betrapt

Het aantal drugscontroles bij WODCA-acties in de provincie Antwerpen in 2007 lag lager dan 
in 2006: 300 t.o.v. 447. Het aantal bestuurders die uiterlijke kenmerken van mogelijk 
drugsgebruik vertoonden en die bijgevolg een urinetest moesten afleggen, bedroeg 136, ten 
opzichte van 173 in 2006. De meerderheid daarvan, nl. 89 bestuurders, legde ook een 
positieve urinetest af en werd bijgevolg doorverwezen voor een bloedproef. In 2007 werden 
112 bloedproeven afgenomen.
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Gouverneur Paulus blijft pleiten voor een vereenvoudigde wetgeving en de invoering van een 
snelle drugstest, waardoor het aantal gecontroleerde bestuurders aanzienlijk zou kunnen 
toenemen.

Nachtelijke weekendongevallen 2007 

In 2007 gebeurden er in de provincie Antwerpen 857 ongevallen op vrijdag-, zaterdag- en 
zondagnacht, telkens tussen 22 uur en 8 uur. Dit waren er nagenoeg evenveel als in 2006 (856). 

Er vielen minder dodelijke en zwaargekwetste slachtoffers. Terwijl er in 2006 nog 19 doden te 
betreuren vielen bij weekendongevallen tussen 22 en 8 uur, waren dit er in 2007 15. Het aantal 
zwaargewonden viel terug van 175 naar 163 en het aantal lichtgewonden van 985 naar 980.

WODCA-databank

In samenwerking met het provinciebestuur van Antwerpen en Cipal werd een WODCA-
databank gecreëerd die wekelijks gevoed wordt door de politiezones uit de provincie 
Antwerpen met de gegevens van de WODCA-controles. Ook de weekendongevallen worden 
via ISLP gefilterd naar deze databank. 

Doordat haar gegevens up-to-date worden gehouden, vormt deze databank een interessant 
werkinstrument voor zowel de politiezones als de provincie. Zij bevat onder meer een overzicht 
van de ingezette manschappen, manuren, controles, aantal ongevallen, slachtoffers en plaatsen 
en tijdstippen van de ongevallen.

WODCA-wagen

De WODCA-wagen wordt sedert 2002 voor alcohol- en drugscontroles uitgeleend aan de 
politiediensten. Maar daarnaast wordt hij ook gebruikt in het kader van sensibilisatieacties rond 
verkeersveiligheid. Hiervoor werd hij uitgerust met een groot scherm waarop een powerpoint

presentatie kan worden getoond, een touchscreen waarop belangstellenden de promilletest 
kunnen uitvoeren en een uitgebreide CD-rom die zowel informatie als ludieke spelelementen 
bevat om te sensibiliseren rond de gevaren van snelheid, alcohol en drugs in het verkeer.

De WODCA-wagen werd in 2007 66 keer gebruikt in het kader van alcohol- en drugscontroles 
en 74 keer voor sensibilisatie.

WODCA-sensibilisatiecampagne 2007 - actie ‘download de WODCA-promilletest’

Op 30 juni 2007 gaf gouverneur Paulus het startschot voor een campagne om het downloaden 
van de WODCA-promilletest te promoten. Bedoeling van deze test is de discussie rond alcohol 
als risicofactor in het verkeer levendig te houden en mensen op een ludieke manier op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen. De hele zomer zijn promoteams en politiemensen op pad 
gegaan om de mensen te informeren hoe ze de WODCA-promilletest kunnen downloaden op 
hun GSM en kunnen gebruiken. Dit kan gratis door ‘wodca’ te sms’en naar 3507, een service 
die zeker beschikbaar blijft tot eind 2008.

Bedoeling is dat na het inbrengen van een aantal persoonlijke gegevens, zoals geslacht en 
gewicht, wordt aangegeven wat men gedronken heeft in een bepaalde tijdsspanne en meteen 
wordt een indicatie gegeven of men al dan niet boven 0,5 promille zit en hoe lang het in 
voorkomend geval duurt vooraleer voldoende alcohol is afgebroken in het lichaam om weer 
veilig te kunnen rijden. 

Van alle GSM-gebruikers die de WODCA-promilletest hebben gedownload, hebben op 
11 januari 2008 50 winnaars deelgenomen aan de rijvaardigheidscursus aangeboden door 
ProMove.
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Verkeer(s)wijzer

Naast controles en sensibilisatie steunt WODCA nog op een derde pijler: educatie. Speciaal 
voor jongeren van 12 tot 18 jaar werd onder impuls van WODCA en met de steun van het BIVV 
het lessenpakket ‘Verkeer(s)wijzer’ ontwikkeld door de vzw Leefsleutels. Dit lessenpakket 
voldoet aan de eindtermen ‘verkeer en mobiliteit’ voor het secundair onderwijs. Gezien de 
nood aan verkeerseducatie voor deze leeftijdsgroep werden op 10-11 mei en 4-5 oktober 2007 
opnieuw gratis tweedaagse opleidingen aangeboden aan leerkrachten en politiemensen die met 
‘Verkeer(s)wijzer’ willen werken. 

WODCA-zittingen politierechtbank Mechelen

De politierechtbank van Mechelen organiseerde een WODCA-zitting op 25 oktober 2007. 

Tijdens deze zitting werden enkel dossiers behandeld van verkeersovertredingen - zowel zware 
snelheidsovertredingen als alcohol- en drugsintoxicatie - die werden vastgesteld tijdens de 
wekelijkse WODCA-controles.

Door niet alleen het accent te leggen op de controles zelf, maar ook te tonen wat de gevolgen 
kunnen zijn van het begaan van zware verkeersovertredingen op strafrechtelijk vlak, hopen de 
gouverneur en de procureur des Konings bij te dragen tot de preventie van 
weekendongevallen.

Staten-Generaal veiligheid met thema slachtofferzorg

Op 21 maart 2007 vond de Staten-Generaal veiligheid rond het thema slachtofferzorg plaats in 
het provinciehuis. 

Volgende thema’s werden behandeld in workshops:

 stappenplan politionele slachtofferbejegening •
 opleiding slachtofferbejegening voor interventiediensten •
 omgaan met kinderen die slachtoffer of getuige zijn •
 de psychologische aspecten van slachtofferzorg bij rampen door lokale besturen •

Bijscholingen voor interventiediensten, een handig Kindvriendelijk Interventie document ‘KID’, 
een draaiboek voor slachtofferbejegening in de provincie Antwerpen zijn onder meer het 
resultaat van deze Staten-Generaal.

Naar aanleiding van de Staten-Generaal 2007 werd ook de Veiligheidsprijs van de provincie 
Antwerpen uitgereikt. Hiertoe werden 17 projecten ingediend.

Provincie Limburg

Naar analogie van het kerntakendebat, die een nadere omschrijving en verdeling van de 
kerntaken tussen de verschillende bestuurlijke niveaus in Vlaanderen inhield, organiseert de 
provincie Limburg zijn beleid inzake verkeer op een gestructureerde wijze.

In de eerste plaats zorgt zij door middel van de Provinciale Commissie Verkeer en Mobiliteit 
(PCVM) Limburg voor een overlegorgaan waar verschillende actoren van verschillende 
bestuurlijke niveaus elkaar kunnen ontmoeten en debatteren over te nemen maatregelen en 
projecten inzake verkeersveiligheid.

Vervolgens voert de provincie Limburg jaarlijks een aantal provinciaal gecoördineerde thema-
acties verkeersveiligheid op initiatief van de gouverneur. Onder deze noemer kunnen we ook 
de SLim-acties plaatsen, waar de nadruk ligt op een geïntegreerde aanpak van de problematiek 
van thema’s zoals rijden onder invloed, snelheid en de weekendongevallen.
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Verder staat de dienst Politie, (Verkeers-)Veiligheid en Openbare Orde (PVO), op het vlak van 
educatie, onder meer in voor de ondersteuning van het veiligheidsbeleid binnen de Limburgse 
gemeenten en lokale politiekorpsen. Dit kan zij doen door het initiëren, coördineren of louter 
ondersteunen van verschillende lokale initiatieven. Daarnaast heeft de dienst PVO ook 
initiatieven gericht naar specifieke doelgroepen.

Thema-acties Verkeersveiligheid op initiatief van de Gouverneur

In navolging van het verkeersveiligheidsplan van de gouverneur, worden jaarlijks een aantal 
provinciaal gecoördineerde thema-acties verkeersveiligheid ondernomen. De provinciaal 
gecoördineerde acties namen een aanvang in 2002.

De thema-acties bestaan er in dat alle politiezones gedurende een bepaalde periode (meestal 1 
maand) acties uitvoeren rond 1 welbepaald thema. Het gezamenlijk optreden verhoogt niet 
alleen de objectieve pakkans. Ook de subjectieve pakkans, zeg maar het gevoel dat men 
betrapt kan worden, verhoogt hierdoor substantieel.

Wat deze acties uniek maakt is dat beide Limburgse parketten onmiddellijk gevolg geven aan 
de processen-verbaal opgesteld door de politiezones in het specifieke kader van de lopende 
actie. De parketten verwerken de resultaten van de hele provincie ook op uniforme wijze, zodat 
we een éénduidig overzicht verkrijgen.

Voor 2007 voorzag de gouverneur drie thema-acties (na overleg met lokale politie, rekening 
houdende met onder meer de kalender van het BIVV):

 ‘Boorddocumenten (meer specifiek controle op voornamelijk verzekeringsdocumenten) en  •
Banden’

 ‘Veilig SchoolVerkeer’ •
 ‘Verlichting’ •

Thema-actie ‘Boorddocumenten (verzekeringsdocumenten) en Banden’

Voor de eerste thema-actie viel de keuze dit jaar op ‘Boorddocumenten (meer specifiek 
controle op voornamelijk verzekeringsdocumenten) en Banden’. Uit de SLim-resultaten van 
2006 bleek dat bij controle nogal wat bestuurders de wettelijk vereiste boorddocumenten niet 
konden voorleggen. Daarnaast liet de staat van het voertuig en meer specifiek de staat van de 
autobanden dikwijls te wensen over.

Thema-actie ‘Veilig SchoolVerkeer’

Naar goede gewoonte vond in september 2007 de tweede thema-actie, ‘Veilig SchoolVerkeer’, 
plaats. Opnieuw werd extra aandacht besteed aan het drukke, bijwijlen chaotische verkeer 
rondom de school. Vooral de automobilist werd extra in het oog gehouden, want nog steeds 
blijkt dat ongeveer 3 op 4 overtredingen door bestuurders van een vierwieler worden begaan.

Thema-actie ‘Verlichting’

Tijdens de maand november vond de thema-actie ‘Verlichting’ plaats. Met het intreden van het 
zomeruur wordt het ‘s avonds reeds op een vroeg uur zeer gevaarlijk om zich op de openbare 
weg te begeven zonder goede verlichting/zichtbaarheid. De politiekorpsen hielden in de 
maand november extra controles op de staat van de verlichting van zowel (brom-)fietsers, 
auto’s en vrachtwagens. Daarnaast werd ook extra aandacht besteed aan de zichtbaarheid van 
de zwakke weggebruiker.

SLim-acties

De SLim-actie, of ook wel Safe Limburg actie, is een initiatief van provinciegouverneur Steve 
Stevaert, in samenwerking met de gedeputeerde voor veiligheid, alle Limburgse politiekorpsen, 
de Limburgse verkeerspolitie, de parketten en diverse externe partners (bv. Ford, Belang van 
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Limburg, TVLimburg). In 2007 vond de tweede editie plaats. Het concept van de SLim-actie 
wijzigde echter niet. Daar waar de jaarlijkse BOB-campagne van het BIVV zich beperkt tot een 
specifieke periode (bv. Overgang van oud naar nieuw), wordt de SLim-actie heel het jaar door 
georganiseerd.

De SLim-actie kan concreet in drie actieonderdelen opgesplitst worden:

 Een handhavingsluik waarbij de politiekorpsen grote weekendcontroles uitvoeren (elk  •
weekend in minstens 3 politiezones)

 Een luik rond sensibilisatie en educatie. In 2007 werd dit geconcretiseerd in de ontwikkeling  •
van de SLimmeRik en de Zomercampagne. De voornaamste doelstelling is hier nog steeds 
de sensibilisering van het gevaar van rijden onder invloed

 Tot slot is aan de SLim-actie ook een wedstrijdgedeelte verbonden. De wedstrijd zelf werd in  •
2007 grondig gerestyled. Maar aan het einde van de rit kon de SLimste Limburger opnieuw 
met een gloednieuwe Ford Mondeo naar huis rijden

Voorafgaand aan de officiële start van de SLim-actie 2007 werden opnieuw enkele belangrijke 
afspraken gemaakt:

 Voor de actie werken de provinciale diensten samen met alle Limburgse politiezones, de  •
federale wegpolitie Limburg, de parketten en de Dienst Nationale Gegevensbank van de 
federale politie.

 De SLim-actie stelde zich tot doel dat tijdens elk weekend in minstens 3 politiezones grote  •
weekendcontroles zouden plaatsvinden. In de praktijk stelden we vast dat dit eigenlijk 
meestal om 4 à 5 doorgedreven weekendcontroles ging. 

 De politiediensten controleren niet enkel op alcoholintoxicatie. Zij controleren ook op het  •
gebruik (en bezit) van drugs, overdreven snelheid en elke andere inbreuk op de 
verkeerswetgeving.

 De SLim-actie loopt van februari tot eind november. In de maanden december en januari zijn  •
er geen acties, omdat dan de federale BOB-campagne loopt.

 De politiezones houden zich voor om na elk weekend cijfers door te geven aan de  •
provinciale diensten.

 Elke zone houdt specifieke ongevalgegevens bij. Zo maken ze bij de registratie  •
verkeersongevallen een onderscheid tussen verkeersongevallen met stoffelijke schade en 
ongevallen met lichamelijke letsels. Daarnaast noteren ze onder meer ook het aantal 
rijbewijzen die ze intrekken, het aantal vluchtmisdrijven,... . Al deze gegevens worden via 
een geijkt SLim-formulier overgemaakt aan de dienst PVO, die vervolgens een persbericht 
opstelt en verstuurt naar alle partners en diverse media.

Alcoholcontroles

Tijdens de SLim-actie werden in totaal 13.571 personen onderworpen aan een ademtest. 
12.584 chauffeurs, ofwel 92,72%, bliezen negatief. 959, ofwel 7,1% van de gecontroleerde 
bestuurders, daarentegen hadden de wettelijke grens van 0,5 promille overschreden. Daarbij 
merken we nog op dat 7 op 10 van de positieve bestuurders een alcoholemie van 0,8 of meer 
had.

Er werden tijdens de SLim-acties ook heel wat rijbewijzen ingetrokken naar aanleiding van 
rijden onder invloed. 290 in totaal, ofwel 30,24% van de personen onder invloed.

Controles op gebruik en/of bezit van drugs

Bij de SLim-acties hebben de politiediensten ook aandacht gehad voor misbruik of gebruik van 
drugs. In totaal werden 153 personen getest op het gebruik van drugs. 62 personen werden 
positief bevonden, waarbij in 28 gevallen werd overgegaan tot het inhouden van het rijbewijs.
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Snelheidscontroles

De SLim-controles worden in de meeste gevallen ook gecombineerd met snelheidscontroles, al 
dan niet met interceptie. Op een totaal van 96.400 gecontroleerde voertuigen reden er 6.569, 
of bijna 7%, te snel. Dit resulteerde tot de intrekking van 105 rijbewijzen. 

Weekendongevallen

In totaal registreerde de lokale politie en de WPR tijdens de SLim-actie 2007 3.454 
verkeersongevallen. Het ging om 1.015 ongevallen met gewonde(n) en 2.439 ongevallen met 
enkel stoffelijke schade.

Sensibilisatie - ‘Zomercampagne’ en ‘SLimmeRik’

Ter aanvulling van het SLim-logo werd dit jaar de figuur van SLimmeRik geïntroduceerd. 
SLimmeRik belichaamt alles wat een goede chauffeur in zich zou moeten hebben. SLimmeRik is 
een dynamische, verantwoordelijke, hoffelijke en bovenal veilige chauffeur.

Provinciale projecten verkeersveiligheid 2007

Sinds 2005 wordt het provinciale verkeersveiligheidsbeleid volledig afgestemd op het 
provinciaal programma inzake verkeersveiligheid. Dit programma stippelt de prioritaire 
opdrachten en aandachtspunten uit wat de projectwerking verkeersveiligheid betreft binnen de 
provincie Limburg. Het vormt als het ware het kader waarbinnen we diverse projecten rond 
verkeersveiligheid een plaats kunnen geven.

Thema Gordeldracht

De actie rond gordeldracht werd opnieuw geïntegreerd in de provinciaal gecoördineerde 
Thema-actie ‘Veilig SchoolVerkeer’. Een van de actiepunten, specifiek gericht naar volwassenen 
toe, tijdens de actie was ook dit jaar de controle op het dragen van de gordel. Daarnaast komt 
het aspect gordeldracht ook aan bod bij de SLim-acties. Specifieke projecten gericht op de 
sensibilisering van het dragen van de gordel werden dit jaar niet georganiseerd.

Thema Rijden onder Invloed: provinciale fuifbussen

Het provinciebestuur probeert ook de gemeentelijke jeugddiensten én de plaatselijke jeugd- en 
sportverenigingen te stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen, niet alleen voor de 
veiligheid binnen de fuifmuren, maar ook daarbuiten, namelijk wanneer de fuifgangers zich in 
het verkeer begeven. Dit gebeurt door het aanbieden van provinciale fuifbussen: lokale 
jeugd- of sportverenigingen aangesloten bij de lokale jeugd- of sportraad, en 
studentenverenigingen, kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis een fuifbus aanvragen 
voor het veilig vervoer van hun fuifgangers van en naar de lokale fuif. In 2007 werden 89 
fuifbussen ingelegd. Dat betekent dat er in totaal zo’n 18.000 fuifgangers vervoerd werden.

Verkeerseducatie senioren en medioren

Om het wegverkeer aan te passen aan de huidige maatschappelijke noden zijn permanent 
aanpassingen nodig aan de wegcode. De wetgever voert jaarlijks talrijke, de een al belangrijker 
dan de andere, wijzigingen en nieuwe reglementen in. Omdat het voor senioren niet zo 
eenvoudig is de vele wijzigingen bij te houden en omdat het dikwijls jaren geleden is dat zij een 
opleiding rond verkeer hebben gevolgd, financiert het provinciebestuur jaarlijks 1 opfriscursus 
in elke Limburgse gemeente. Op die manier probeert het provinciebestuur tegemoet te komen 
aan de vraag die bij vele senioren- en mediorenverenigingen bestaat.

In 2007 richtten 22 gemeenten zo’n cursus in. 
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Verkeersklassen

Tijdens het schooljaar 2006-2007 werd het project ‘verkeersklassen’ opnieuw uitgevoerd in 
alle Limburgse politiezones. 

Verkeersklassen zijn een soort ‘alternatieve straf’ voor minderjarige verkeersovertreders. 
Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen, voor lichte overtredingen, een jongeren-PV krijgen. 
Gevolg is dat zij worden uitgenodigd voor het bijwonen van een verkeersklas op 
woensdagnamiddag. Als zij die verkeersklas bijwonen, wordt het jongeren-PV geseponeerd. 

Bij de verkeersklassen worden instructeurs van erkende Limburgse rijscholen ingezet als 
lesgevers. Het provinciebestuur financiert de inzet van deze lesgevers in alle Limburgse 
politiezones.

Provinciale werving en opleiding gemachtigde opzichter

Na een eerste succesvolle editie organiseerde de provincie in 2006-2007, in samenwerking 
met 17 van de 18 politiezones, opnieuw de cursus gemachtigde opzichter. In totaal namen 314 
personen deel aan het theoretisch gedeelte, dat in december 2006 zonaal georganiseerd werd 
met een mobiel team van lesgevers van het PLOT. Het deel praktijk vond plaats vanaf medio 
februari tot en met mei 2007 (afhankelijk van de politiezones die zelf instonden voor de 
opleiding). Op 21 juni 2007 ontvingen de 300 kersverse Limburgse gemachtigde opzichters uit 
handen van de burgemeester (of zijn vertegenwoordiger) hun attest en uitrusting gemachtigde 
opzichter. De uitrusting voor de opzichters werd opnieuw provinciaal aangekocht. Elke 
uitrusting bestaat uit een C3-stopbordje, een fluovestje met opschrift en een driekleurige 
armband. 

Wat deze cursus in alle opzichten nog steeds uniek maakt is de provinciale machtiging van de 
‘provinciaal’ opgeleide gemachtigde opzichters. Dit was enkel mogelijk dankzij de medewerking 
van alle 44 Limburgse burgemeesters, die aan de provinciaal opgeleide opzichters de 
toestemming gaven om sporadisch op te treden op het grondgebied van hun gemeente, zonder 
daar voorafgaand een bijkomende machtiging voor te moeten aanvragen (zij moeten wel 
kennis geven van hun optreden aan de betreffende zonechef).

Overlegorganen

Naast de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid organiseert het provinciebestuur ook nog 
het Provinciaal Overlegforum Verkeer. Dit overlegforum brengt alle verantwoordelijken Verkeer 
van iedere Limburgse lokale politiezone bij elkaar. De voornaamste doelstelling bestaat erin om 
op een ‘informele’ manier te brainstormen, ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke 
problemen/vragen oplossen, ...en dit zowel met betrekking tot operationele als 
beleidstechnische aspecten van het zonale verkeersveiligheidsbeleid. 

De Provinciale Veiligheidsraad Limburg behandelt alle aspecten die betrekking kunnen hebben 
op het veiligheidsbeleid (in brede zin) in Limburg. Ook verkeersveiligheid valt onder deze 
noemer. Drie keer per jaar komt deze vergadering, voorgezeten door de gouverneur, met de 
burgemeesters - voorzitters van de verschillende politiecolleges, beide Limburgse procureurs 
des Konings en de beleidsgedeputeerde als leden, samen.

Logistieke ondersteuning

(her)ijking ademtest- en ademanalysetoestellen

Naar goede gewoonte organiseerde de dienst PVO ook in 2007 provinciale transporten van 
ademtest- en analysetoestellen. Door de gewijzigde situatie betreffende de ijking en onderhoud 
van toestellen stelde de dienst PVO begin 2007 voor om het transport te financieren en de 
coördinatie op zich te nemen. Het voorstel werd door de verschillende Limburgse 
politiekorpsen positief onthaald en later ook bekrachtigd. 
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In totaal vonden vorig jaar 6 provinciale transporten plaats waarbij gemiddeld 10 toestellen en 
toebehoren werden getransporteerd. Eind november vond een positieve evaluatie plaats 
waardoor de basis werd gelegd voor de organisatie van nieuwe provinciale transporten in 
2008.

Mobiele Observatie-Auto’s

Enkele jaren geleden kocht het provinciebestuur een aantal Mobiele Observatie-Auto’s (MOA’s) 
aan, specifiek voor het opsporen en registreren van agressief onaangepast rijgedrag. De 
bedoeling van de MOA’s is dat zij zich ongemerkt in het verkeer mengen en onaangepast 
rijgedrag registreren (video) en daarna de persoon in kwestie confronteren met dit rijgedrag.

Momenteel worden twee MOA’s op permanente basis uitgeleend aan de Limburgse lokale 
politiekorpsen. De provincie zorgt voor het onderhoud en stelt jaarlijks een kalender voor de 
ontlening van beide MOA’s op.

Provinciale Polimobiel

De provinciale Polimobiel kan best omschreven worden als het politiekantoor op wielen. Ook 
in 2007 konden alle Limburgse lokale politiekorpsen de Polimobiel uitlenen. 

Verkeerstellers en Oplichtborden ‘u rijdt te snel’

Ook dit jaar werden 2 provinciale oplichtborden ‘U rijdt te snel’ en drie verkeerstellers ter 
beschikking gesteld aan de lokale besturen. Sinds 2005 werden de oplichtborden definitief ter 
beschikking gesteld aan twee politiezones. De tellers worden nog steeds op uitleenbasis aan de 
verschillende politiezones ter beschikking gesteld.

Educatie

Doelgroep onderwijs

Het ‘Verkeerskoffertje’

De bedoeling van het verkeerskoffertje is om directies en leerkrachten van het basisonderwijs 
wegwijs te maken in het zeer ruime en diverse aanbod van verkeerseducatieve materialen voor 
het kleuter- en basisonderwijs en hen tegelijk een aantal voorbeeldmaterialen aan te bieden. 
Het verkeerskoffertje wil vooral een overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en vooral een zeer 
toegankelijk hulpmiddel vormen bij de lessen rond verkeer. Daarom wordt gebruik gemaakt van 
een CD-rom, die via het internet up-to-date kan gehouden worden. Nog een andere 
interessante eigenschap is de vermelding van de eindtermen waaraan elke vermeld project, 
handboek, brochure, ... beantwoordt. Dit vergemakkelijkt de taak van de leerkracht aanzienlijk.

Begin 2007 kreeg het Verkeerskoffertje zijn definitieve vorm en inhoud. Naast provinciale 
materialen (educatieve materialen rond verkeersveiligheid en mobiliteit, een mobibox, 
informatie over MOBILIM, een folder Provinciaal Infopunt Verkeer, info rond het 
Winterprogramma en wat meer uitleg over de organisatie van de nieuwe provinciale 
verkeerswedstrijd) bevat het koffertje ook andere (externe) hebbedingetjes (Inventaris 
verkeerseducatieve materialen + voorbeeld, contactadressen van een aantal belangrijke 
instanties die werken rond verkeersveiligheid en mobiliteit, etc ...). Daarnaast bevat het 
verkeerskoffertje ook een suggestief jaarprogramma waardoor de scholen ideeën kunnen 
opdoen om een heel jaar lang verkeersactiviteiten te organiseren. 

In het voorjaar van 2007 werden de verkeerskoffertjes verdeeld onder 35 geïnteresseerde 
Limburgse steden en gemeenten. Dat het verkeerskoffertje een handige tool is, hebben we 
kunnen ervaren uit de bijbestellingen die een aantal steden en gemeenten reeds geplaatst 
hebben.
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Verkeersbeurs Jong-Leren

In 2007 organiseerde het provinciebestuur voor de zesde keer al de interactieve 
verkeershappening Jong-Leren. Het project ‘Jong-Leren’ richt zich nog steeds specifiek tot 
jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs: de huidige snor- en bromfietsers én 
de toekomstige auto-, motor- en vrachtwagenbestuurders. 

Het voornaamste doel van deze verkeershappening is en blijft om jongeren op een interactieve 
manier kennis te laten maken met verschillende aspecten van het verkeer en hen te tonen hoe 
een veilige deelname daaraan mogelijk is. Deze doelstelling kadert in de realisatie van de 
eindtermen rond verkeers- en mobiliteitseducatie in het secundair onderwijs. 

De happening, die eigenlijk is opgevat als een verkeers‘beurs’, is sterk interactief zodat de 
betrokkenheid van de jongeren sterk wordt gestimuleerd. 

Verkeersgetuigen

Het pilootproject ‘Verkeersgetuigen’ confronteert jongeren uit de derde graad secundair 
onderwijs op een niet-belerende manier met het eerlijke en beklijvende verhaal van een 
persoon die als jongvolwassene slachtoffer werd van een verkeersongeval. Deze 
verkeersgetuige vertelt de jongeren over haar/zijn leven voor het ongeval, over de oorzaak, de 
verwerking van het ongeval en alles wat daar rechtstreeks en onrechtstreeks uit voortvloeide, 
zoals de revalidatie en het opbouwen van een nieuw leven.

De verkeersgetuigen willen, in de eerste plaats, jongeren sensibiliseren door een al dan niet 
bewuste identificatie met de verkeersgetuige. Daarnaast proberen de verkeersgetuigen de 
leerlingen een beeld te schetsen van wat risicogedrag in het verkeer teweeg kan brengen. De 
uiteindelijke bedoeling is natuurlijk dat jongeren hun verkeersgedrag gaan aanpassen. Dat dit 
nodig is en blijft, blijkt duidelijk uit onder meer de Vlaamse ongevallencijfers. Nog steeds 
blijven jongeren tussen 15 en 20 jaar een erg kwetsbare groep (1169 jongeren raakten 
zwaargewond in 2002).

Tijdens het schooljaar 2006-2007 trokken 3 verkeersgetuigen naar verschillende Limburgse 
secundaire scholen om aldaar hun persoonlijk verhaal te vertellen. In totaal gaven de 
verkeersgetuigen 139 sessies (hierdoor bereikten ze ongeveer 5000 scholieren). Ook in het 
schooljaar 2007-2008 zullen de verkeersgetuigen hun verhaal vertellen in verschillende 
scholen. Op de kalender voor 2007-2008 staan voorlopig 147 sessies gepland. 

Onderwijs in het algemeen - Mobilim-subsidies

Sinds 2004 kunnen alle Limburgse onderwijsinstellingen een provinciale subsidie aanvragen 
van maximum 5000 euro voor projecten rond verkeersveiligheid en / of mobiliteit. Hiervoor 
werd het MOBILIM-subsidiereglement opgesteld. In totaal wordt jaarlijks een subsidiepot van 
62 000 euro voorzien. De Provinciale Commissie Verkeer en Mobiliteit Limburg fungeert als 
adviescommissie. De uiteindelijke beslissing voor goed- of afkeuring van het project ligt bij de 
deputatie. In 2007 gaf de PCVM een positief advies voor 34 aanvragen. In totaal werd daarmee 
een subsidiëring van om en bij de 65 000 euro vastgelegd.

Doelgroep ‘onervaren autobestuurders’

Sinds 2002 biedt de provincie aan onervaren autobestuurders de rijvaardigheidscursus 
‘Rijbewijs +’ aan. Dit is een aanvullende rijvaardigheidscursus gericht op het aanleren van een 
defensief rijgedrag waarbij aspecten als stuurmanipulatie, ontwijken van (onverwachte) 
hindernissen, bochtentechniek, kijktechniek, spiegelgebruik, gordeldracht ... aan bod komen. 
De voornaamste doelstelling van deze opleiding ligt hem in de bewustmaking en -wording van 
de vele gevaren die kunnen opduiken in het verkeer. De nadruk ligt er vooral op om deze 
gevaren proberen te vermijden en in het geval dat dit onvermijdelijk is, leren omgaan met deze 
gevaarlijke situaties op de openbare weg. 



Politionele veiligheid en openbare orde

53 naar inhoud

Rijervaring - of beter het gebrek hieraan - is het sleutelwoord bij de verklaring waarom zoveel 
verkeersslachtoffers vallen in de leeftijdsgroep 18-24 jaar. Vooral jongeren die nog geen 2 jaar 
in het bezit van het rijbewijs zijn vormen daarbij een grote risicogroep. Daarom investeert het 
provinciebestuur fors om jongeren de nodige rijervaring en -technieken aan te leren via de 
opleiding rijbewijs +. Van de jongeren wordt slechts een bijdrage van 15 euro gevraagd.

Elke deelnemer die slaagt voor de afsluitende test, ontvangt een attest waarmee zij een 
financieel voordeel kunnen bekomen bij het afsluiten van een autoverzekering.

In 2007 mochten we op de oude leger-site van Genk ruim 380 deelnemers verwelkomen voor 
de rijvaardigheidscursus. 

Doelgroep ‘groepsleiders’

Om groepsleiders te informeren over de huidige verkeersregels voor verplaatsingen in groep, 
over de mogelijkheden en beperkingen van groepsleiders, organiseert het provinciebestuur 
jaarlijks een éénmalige infosessie, gegeven door een verkeersspecialist. Dit jaar verzamelden 
185 Limburgse vrijwilligers op het provinciehuis om een dergelijke infosessie bij te wonen. Elke 
deelnemer ontving na afloop een attest en persoonlijke attentie.

Doelgroep ‘motorrijders’- Screening

Motorrijders zijn zeer kwetsbaar in het verkeer. Daarbij komt nog het feit dat een deel van hen 
nooit een specifieke motoropleiding heeft gevolgd. Om de voertuigbeheersing van vooral deze 
groep van motorrijders te verbeteren, organiseert het provinciebestuur al sinds 2001 jaarlijks 
gratis screenings of behendigheidstesten voor motorrijders. 

Tijdens een screening leggen de cursisten, onder deskundige begeleiding, een vijftal 
oefeningen af (slalommen, achten rijden, bochten nemen, ...). Doel is om hen te laten nagaan 
of hun voertuigbeheersing voldoende is en om hen, indien nodig, te sensibiliseren bijkomende 
cursussen te volgen. In 2007 gingen 112 motorrijders op het provinciale aanbod in.

Doelgroep ‘zwakke weggebruikers’ - Actie Zichtbaarheid ‘Zie me graag...ook in het verkeer’

De provincie Limburg doet jaarlijks verschillende inspanningen om de openbare weg een stuk 
veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Niet alleen worden inspanningen gedaan om 
de wegeninfrastructuur te verbeteren, daarnaast neemt de provincie ook initiatieven specifiek 
gericht naar de zwakke weggebruiker toe. Onder het motto ‘Zien en gezien worden’ voert het 
provinciebestuur al acties rond zichtbaarheid in het verkeer sinds 1997. 

Aansluitend hierbij organiseerde het provinciebestuur op 1 februari 2007 een uitdeelactie van 
fluovestjes naar aanleiding van de invoering van de wettelijke verplichting om een fluovestje te 
dragen in geval van autopech. De actie was een groot succes. De voorziene 1000 vestjes 
waren binnen enkele uren ‘uitverkocht’.

In het najaar van 2007 lanceerde het provinciebestuur een nieuwe campagne rond 
zichtbaarheid. Tijdens het weekend van 26-27 oktober (invoer winteruur) startte de actie ‘Zie 
me graag ... ook in het verkeer’. Met deze actie wil het provinciebestuur het belang van een 
goede zichtbaarheid, niet alleen van de zwakke weggebruiker, maar van iedereen die zich op de 
openbare weg begeeft, beklemtonen.

Provincie Oost-Vlaanderen

 De  • verkeerscommissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de lokale- en federale 
politie, het parket, de provinciale mobiliteitscel en het BIVV, vergaderde op 26 maart, 
18 juni, 24 september en 17 december 2007 over diverse items m.b.t. verkeer zoals bvb. de 
actieplannen verkeersveiligheid, trajectprojecten, onmiddellijke inningen, 
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snelheidsovertredingen door prioritaire voertuigen, opleidingen m.b.t. verkeer aan de 
OPAC, toepassing van de wet ‘beginnende bestuurders’, flitspalen op de E17...

 De  • verkeersveilige dag op 27 februari 2007: jaarlijks terugkerende dag ter herinnering aan 
de ramp op de E17 op 27 februari 1996. Tijdens de verkeersveilige dag worden door de 
lokale- en federale politie in de ganse provincie snelheidscontroles gehouden. 
Tijdens de verkeersveilige dag van 27 februari 2007 werden 41 855 bestuurders 
gecontroleerd op snelheid, 2 410 chauffeurs (5,7 %) reden te snel.

 De  • verkeersveilige nacht: tijdens de nacht van 8 op 9 december 2007 werden alcohol- en 
drugcontroles georganiseerd in de ganse provincie als aanloop naar de BOB-
eindejaarscampagne. 
In totaal werden 2 923 voertuigen gestopt, 2 791 bestuurders hebben een ademtest 
afgelegd. Bij 193 ervan (6,6 %) werd een strafbaar alcoholgehalte vastgesteld. 
Van 20 personen werd een drugtest afgenomen, 9 ervan leverden een positief urinestaal. 
Verder werden 7 018 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 711 chauffeurs (10,1 %) 
begingen een overtreding.

 Coördinatie van de weekendcontroles •
 Werkgroep ‘werfvergunningen en signalisatie’:  •

de werkgroep, samengesteld uit afgevaardigden van de provincies Oost- en West-
Vlaanderen, het NAVB, veiligheidscoördinatoren, de lokale en federale politie en het 
Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest, onderzocht hoe de procedures voor 
het afleveren van een weg- of domeinvergunning administratief konden vereenvoudigd 
worden en dit zowel voor het innemen van de openbare weg als voor het plaatsen van de 
signalisatie. 
Er werden door de werkgroep twee modelformulieren ontwikkeld die door alle betrokken 
diensten gebruikt kunnen worden.

 Werkgroep ‘Veilig naar school’, een pilootproject in de politiezone Deinze-Zulte waarbij een  •
schoolroutekaart wordt opgesteld met veilige fietswegen voor scholieren.

 Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen: coördinerende maatregelen •
 Ronde van Vlaanderen voor eliterenners: coördinerende maatregelen •

Provincie Vlaams-Brabant

Strategisch overleg verkeersveiligheid 

In de provincie Vlaams-Brabant is het Strategisch Overlegplatform Verkeersveiligheid (SOV) 
actief sedert 20 oktober 2003. Het SOV is een overlegforum dat problemen signaleert en 
oplossingen suggereert op het vlak van verkeersveiligheid binnen de provincie Vlaams-
Brabant. Het SOV komt twee maal per jaar samen onder voorzitterschap van de 
provinciegouverneur en co-voorzitterschap van de gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit en 
verkeer. 

In het overleg nemen vertegenwoordigers van het provinciebestuur, de gemeentebesturen, het 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de Vlaamse Overheid, de vzw Komimo, de 
Vlaamse Stichting verkeerskunde (VSV), het Vlaams Verbond Katholiek Secundair Onderwijs, 
Febetra (transportsector), het Overlegplatform Korpschefs Halle-Vilvoorde, het 
Overlegplatform Korpschefs Leuven en de Procureurs des Konings van het politieparket Leuven 
en Vilvoorde zitting. Het SOV heeft als doelstelling om de verkeersveiligheid in Vlaams-Brabant 
te verbeteren en daartoe allerlei initiatieven te nemen. 

In 2007 kwam het SOV twee maal samen (13 juni en 21 november 2007). Tijdens de 
vergaderingen werden de volgende thema’s besproken: 

 Gordeldracht •
 Harmonisering van de snelheidsregimes •
 Ongevallenregistratie en verkeersstatistieken •
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 Onbemande camera’s op gemeente- en provinciewegen •
 Zwaar vervoer (veiligheidscharter en verkeersveiligheidslabel Wijs op Weg voor  •

transportsector)

Gordeldracht

In Vlaams-Brabant werden in mei 2006 gordeltellingen gehouden, hieruit blijkt dat Vlaams-
Brabanders minder de gordel dragen dan de Belgen. De gordeldracht in 2006 in Vlaams-
Brabant bedroeg 73,7% tegenover 75,3% in België (tellingen verricht bij bestuurders en 
passagiers voorin).

Op vraag van het SOV werd in 2006 een campagne ter bevordering van de gordeldracht in 
Vlaams-Brabant uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit 
en Openbare Werken, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), het Belgisch Instituut voor 
de Verkeersveiligheid (BIVV) en het kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit Kathleen Van 
Brempt. Die campagne ‘Bij mij ben je veilig’ moet de Vlaams-Brabander aanzetten om meer de 
gordel te dragen.

De campagne ‘Bij mij ben je veilig’

Vanaf maart 2007 werd de campagne ‘Bij mij ben je veilig’ in Vlaams-Brabant ten uitvoer 
gelegd. De campagne ‘Bij mij ben je veilig’ is erop gericht iedereen, zowel de chauffeurs als de 
passagiers, aanzetten om in alle omstandigheden de gordel te dragen in de auto.

Specifiek voor de campagne is dat er wordt gekozen voor een aanpak die sensibilisering en 
handhaving combineert en dat gemeentebesturen, politiediensten, scholen en bedrijven 
worden betrokken bij de campagne.

De campagne moet:

 Mensen bewustmaken van de noodzaak om zich vast te klikken in de wagen •
 Bij de bestuurders en passagiers een gewoontegedrag creëren door ze op alle mogelijke  •

wijzen eraan te herinneren dat zij zich moeten vastklikken

 Een breder maatschappelijk draagvlak creëren zodat de verplichting om de gordel te dragen  •
beter wordt aanvaard

 Een aantal mythes rond de gordel doorprikken •
 Mensen op een positieve wijze aanzetten om de gordel te dragen •
 Verkeershandhaving op de gordel door politiediensten vergemakkelijken via ‘enhanced  •

enforcement’

Informatiesessies voor leerlingen van het secundair onderwijs

Het provinciebestuur organiseerde in samenwerking met de Cel Verkeerseducatie en Preventie 
van de Wegpolitie Brabant (WPR) van de federale politie in november 2007 gratis 
informatiesessies over de veiligheidsgordel voor leerlingen van de derde graad (16-18 jarigen) 
van Vlaams-Brabantse secundaire scholen. 

De informatiesessies werden aangeboden op 12, 13 en 14 november 2007, respectievelijk in 
het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) te Asse-Relegem, in het 
provinciedomein Halve Maan te Diest en in het provinciedomein van Kessel-Lo.

De informatiesessies waren ingedeeld in:

 Een presentatie over de werking en het nut van de veiligheidsgordel door de  •
vertegenwoordigers van de WPR Brabant

 Een rit in de tolwagen van de federale politie •
 Deelname aan een korte kennistest met 5 vragen over de veiligheidsgordel •
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Harmonisering snelheidsregimes

De gemeentebesturen van onder andere Londerzeel en Scherpenheuvel-Zichem voerden al 
eenduidige snelheidsregimes (zonering) binnen hun grondgebied in. Die harmonisering van de 
snelheidslimieten leidt bij de weggebruiker tot minder verwarring omtrent de geldende 
snelheidslimieten op de gemeentewegen buiten de bebouwde kom (50/70/90 km/uur). Het 
SOV wenst voornoemde harmonisering voor alle gemeenten van Vlaams-Brabant te promoten.

In juni 2007 hadden 32 gemeenten van Vlaams-Brabant hun snelheidsregimes geharmoniseerd. 

In 2007 beslisten nog acht andere gemeenten uit Vlaams-Brabant om de snelheidsregimes op 
de wegen van hun grondgebied te harmoniseren: Tienen, Hoegaarden, Bever, Galmaarden, 
Herne, Gooik, Lennik en Pepingen.

Onbemande camera’s op gemeente- en provinciewegen

In de provincie Vlaams-Brabant worden op gevaarlijke wegen en wegvakken onbemande 
camera’s ingezet om overdreven en onaangepaste snelheid aan te pakken en de snelheid te 
handhaven. 

In 2007 coördineerde de dienst politie en openbare orde de plaatsing van onbemande 
camera’s op de N29. De provincieweg N29 verbindt de ring rond Tienen met de gewestweg N2 
(steenweg Leuven-Diest) te Diest. In mei 2006 vond op vraag van de gemeenten langs de N29 
Tienen-Diest overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de gemeenten Kortenaken, 
Tienen, Glabbeek en Bekkevoort, de provincie Vlaams-Brabant en de politiezones Hageland en 
Tienen-Hoegaarden over de verkeersveiligheid van deze provincieweg. 

De N29 kampt met twee problemen: hoge snelheden in combinatie met een grote 
snelheidsdifferentiatie en een slechte zichtbaarheid van de kruispunten.

Ingevolge het overleg werd beslist om op de risicolocaties van de N29 onbemande camera’s te 
plaatsen.

Zwaar vervoer

Samen met FEBETRA (federatie van de transportsector) ontwikkelde de provincie Vlaams-
Brabant een veiligheidscharter voor (transport)ondernemers en hun chauffeurs. Door het 
veiligheidscharter te onderschrijven, engageert de onderneming zich om zich daadwerkelijk in 
te zetten voor meer veiligheid, leefbaarheid en hoffelijkheid in het verkeer, om veilige 
voertuigen de weg op te sturen en de chauffeurs alle middelen te verstrekken om veilig te 
rijden. 

De chauffeurs zelf verbinden zich tot een verkeersveilig rijgedrag en fair play tegenover de 
andere weggebruikers. 

De provincie Vlaams-Brabant kent aan transportondernemingen die een veiligheidscharter 
onderschrijven en zich ertoe verbinden permanent aandacht te besteden aan en bij te dragen 
tot de verbetering van de verkeersveiligheid het kwaliteitslabel ‘Wijs op weg’ toe. 

Het betreft het verkeersveiligheidslabel ‘Wijs op Weg’ dat jaarlijks aan een select aantal 
Vlaams-Brabantse ondernemingen wordt toegekend. 

Op vrijdag 14 december 2007 werd het label ‘Wijs op Weg 2007’ uitgereikt aan 66 
transportondernemingen uit de provincie Vlaams-Brabant.

In vijf stappen naar veilig vervoer

Met betrekking tot zwaar vervoer werkte de dienst politie en openbare orde het project ‘In vijf 
stappen naar veilig vervoer’ uit in samenwerking met het Belgisch Instituut voor de 
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Verkeersveiligheid (BIVV), Afdeling Gedrag en Beleid en de politiezones KASTZE (Kampenhout, 
Steenokkerzeel en Zemst), Zaventem, Vilvoorde-Machelen en Grimbergen.

Het project bestaat erin dat de politiezones Zaventem, Vilvoorde-Machelen, Grimbergen en 
KASTZE alsook de WPR Brabant (Wegpolitie) gezamenlijk wegcontroles op zwaar vervoer 
organiseren binnen het grondgebied van de zones en hierover communiceren. Maandelijks 
vindt in één van de vier voornoemde politiezones een gecoördineerde actie betreffende het 
zwaar vervoer plaats. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt de communicatie van het 
project door spandoeken (over de thema’s rij- en rusttijden en overlading) en een 
Nederlandstalige en een meertalige folder ‘In vijf stappen naar veilig vervoer’ ter beschikking 
te stellen van voornoemde zones.

In 2007 werden beide folders vanuit de provincie verdeeld naar voornoemde zones ter 
ondersteuning van hun controleactiviteiten inzake zwaar vervoer.

Arrondissementeel overleg verkeershandhaving

Dit overleg, onder voorzitterschap van de parketmagistraten van de politieparketten, is het 
forum waar, in onderling overleg, praktische afspraken met betrekking tot de handhaving van 
de verkeerswetgeving worden gemaakt. Vaak besproken zijn de toepassing van de 
omzendbrieven van het College van procureurs-generaal met betrekking tot het eenvormig 
strafrechtelijk beleid inzake snelheidsovertredingen en alcoholintoxicatie. 

In het arrondissement Halle-Vilvoorde vond in 2007 geen arrondissementeel overleg 
verkeershandhaving plaats. 

In het arrondissement Leuven kwam de vergadering drie maal samen: op 27 maart, 19 juni en 4 
december 2007. 

Handhaving op rijden onder invloed

Bob in Vlaams-Brabant

In de provincie Vlaams-Brabant worden onder het gezag van de provinciegouverneur als 
voorzitter van het Provinciaal Veiligheidsoverleg provinciaal gecoördineerde controles 
gehouden 

gedurende zes maanden onder het motto ‘BOB in Vlaams-Brabant’. De controles geschieden in 
het kader van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap achter het stuur’. 

In samenwerking met de federale en lokale politiediensten vonden in de maanden februari, 
april, juni, september, oktober en december provinciaal gecoördineerde controles op rijden 
onder invloed plaats.

Eindejaarscampagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ 

De provinciale eindejaarscampagne ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ bestaat 
erin veilig vervoer aan te bieden aan personen die zich in de nacht van 31 december op 1 
januari veilig willen verplaatsen (naar een feestzaal, vrienden, discotheek,...) in Vlaams-
Brabant.

De campagne heeft vier doelstellingen: 

 Aanbieden van veilig alternatief vervoer in de oudejaarsavond en -nacht •
 Promoten van het gebruik van het openbaar vervoer •
 Sensibiliseren voor de gevaren van rijden onder invloed •
 Sensibiliseren voor de alcoholcontroles die door de politiediensten worden verricht tijdens  •

de eindejaarsperiode 
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De dienst politie en openbare orde, afdeling Federale overheid coördineert de campagne en 
werkt daartoe samen met volgende partners: De Lijn Vlaams-Brabant, Maatschappij voor 
Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), de gemeentebesturen van Vlaams-Brabant, de 
gemeentelijke jeugd- en preventiediensten, het kabinet van de provinciegouverneur (via het ter 
beschikking stellen van kredieten voor de promotievoering) en de federale en lokale 
politiediensten. 

Verkeerseducatie

Brief bij het begin van het schooljaar 2007-2008 in verband met verkeersacties voor lagere 
en secundaire scholen

Naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar 2007-2008 werd vanuit het 
provinciebestuur in de maand september een brief verzonden naar de lagere en secundaire 
scholen van Vlaams-Brabant. In de brief werd een opsomming gegeven van het provinciale 
aanbod voor scholen betreffende verkeer en mobiliteitsacties dat is uitgewerkt door de 
provinciale diensten mobiliteit, onderwijs, de informatiedienst en de dienst politie en openbare 
orde.

Lezingen ‘Verkeerd moment, verkeerde plaats’ over verkeersveiligheid voor secundair 
onderwijs

Wedstrijd verkeersveiligheid voor lagere scholen

Op zaterdag 21 april 2007 organiseerde de provincie Vlaams-Brabant haar jaarlijkse wedstrijd 
verkeersveiligheid voor leerlingen van het zesde leerjaar van alle Vlaams-Brabantse lagere 
scholen om hun fietsvaardigheden en hun kennis van de verkeersreglementering te testen. De 
wedstrijd vond plaats in het provinciedomein van Kessel-Lo (in het verkeerspark). 

Informatienamiddag verkeers- en mobiliteitseducatie 8 november 2007

In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd op 8 november 2007 een 
studienamiddag verkeers- en mobiliteitseducatie voor leerkrachten en directies van het secundair 
onderwijs van Vlaams-Brabantse scholen gehouden in het Provinciehuis te Leuven. Tijdens de 
studienamiddag werden de meest recente verkeerseducatieve concepten en projecten 
toegelicht. Ook de geplande lezingen over verkeersveiligheid door auteur Luc Descamps kunnen 
tijdens de studienamiddag onder de aandacht van de leerkrachten gebracht worden. 

Verkeersklassen

Tijdens de provinciale studiedag verkeersklassen, die plaatsvond op 12 september 2007, 
ontvingen de 27 politiezones uit Vlaams-Brabant deze cd-rom.

Andere initiatieven in verband met verkeersveiligheid

 Deelname aan studiedagen en congressen •
 Vlaams Forum Verkeersveiligheid •
 Website verkeer  •
 Tolwagen van de federale politie in de provinciedomeinen •
 Behandelen van klachten inzake verkeer •
 Uitlenen van verkeerseducatief en veiligheidsverhogend materiaal •

Provincie West-Vlaanderen

Overlegforum verkeer

Het overlegforum verkeer is samengesteld uit een vertegenwoordiger van het Parket-generaal, 
de verkeersmagistraten, de Bestuurlijke Directeurs-coördinatoren van de vier 
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arrondissementen, de 19 politiezones en de wegenpolitie. Verder worden steeds de Afdeling 
Wegen en verkeer, de mobiliteitscel van de provincie, het BIVV en de West-Vlaamse 
politieschool uitgenodigd.

Het overlegforum vergadert vier maal per jaar en behandelt de meest uiteenlopende 
onderwerpen:

 Opvolging provinciaal actieplan verkeer •
 Opvolging wijzigingen aan de verkeersreglementering •
 Praktijkvragen afkomstig van de verkeerscoördinatoren •
 Afspraken in verband met en verduidelijking van het opsporing- en vervolgingsbeleid inzake  •

verkeer

Grootschalige verkeersacties 

Verkeersveilige dag

Op 27 februari 2007 werd voor de elfde keer in de provincies West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen de verkeersveilige dag gehouden. De lokale politiezones en de provinciale 
wegpolitie voerden verkeerscontroles uit die hoofdzakelijk op snelheid gericht waren. Op 
diverse plaatsen werden echter ook alcoholcontroles en controles op het zwaar vervoer 
georganiseerd.

Die verkeersveilige dag wordt ieder jaar georganiseerd ter herdenking van de ramp op 27 
februari 1996 waarbij op de E17 10 mensen de dood vonden en 56 zwaargewonden te 
betreuren vielen bij een kettingbotsing waarbij meer dan 200 wagens betrokken waren.

Provinciegouverneur Paul Breyne, die het initiatief nam voor deze verkeersveilige dag, heeft 
dispositieven van de politie bezocht in Bellegem, Sint-Michiels en Westkapelle.

In totaal werden 19.918 voertuigen gecontroleerd. Daarvan werden er 17.826 gecontroleerd op 
snelheid. Er werden 200 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Tenslotte werden 1.635 
voertuigen waarvan 223 vrachtwagens gecontroleerd op andere inbreuken dan alcohol en 
snelheid.

Van de op snelheid gecontroleerde voertuigen reden er 1.817 of 10,19 % te snel.

Het parket heeft in het kader van de gevoerde acties in totaal 7 rijbewijzen ingetrokken.

Naast deze snelheidscontroles werden tevens 200 bestuurders aan een ademtest 
onderworpen. Slechts bij één van de gecontroleerde bestuurders werd een strafbare 
alcoholconcentratie in het bloed vastgesteld.

Verder werden 1.635 voertuigen, waarvan 223 vrachtwagens, gecontroleerd op andere 
inbreuken. In totaal werden 554 verkeersovertredingen (andere dan snelheid en rijden onder 
invloed) vastgesteld.

Verkeersveilige Nacht

Van 1 december 2007 tot 15 januari 2008 werd de traditionele BOB-campagne gehouden. Om 
deze campagne in te leiden werd in de provincie naar goede gewoonte voor de elfde keer de 
‘Verkeersveilige nacht’ georganiseerd, waarbij de politiediensten in het bijzonder controleren 
op rijden onder invloed van alcohol en drugs.

17 van de 19 politiezones en de federale wegpolitie namen deel aan deze actie.

Bij 90 van de 1.601 op alcohol gecontroleerde bestuurders werd een strafbaar alcoholgehalte 
vastgesteld. 5,62% van de bestuurders had dus te veel gedronken.
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Van de 3.465 op snelheid gecontroleerde voertuigen reden er 472 te snel. 13,42% van de 
gecontroleerde bestuurders beging een snelheidsovertreding.

In totaal werden 23 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken, waarvan 3 voor snelheid en 20 voor 
alcohol.

Zoals de vorige jaren was het ook dit jaar de betrachting om, bij het begin van de traditionele 
eindejaarscampagne, via persaandacht, controle, opsporing en vervolging de bevolking te 
sensibiliseren voor het feit dat alcoholgebruik en veilig rijgedrag niet samengaan, alsook de 
overtreders te (laten) sanctioneren.

De alcoholcontroles gebeurden op het gehele grondgebied van de provincies Oost- en 
West-Vlaanderen. De politie Zeeland heeft controleposten opgericht aan enkele 
grensovergangen en heeft op haar grondgebied extra aandacht besteed aan het rijden onder 
invloed van alcohol.

Bob-campagne 2006-2007

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) organiseerde van 1 december 2006 tot 
15 januari 2007 haar traditionele campagne tegen het rijden onder invloed van alcohol. 

De gouverneur ondersteunt die actie door de organisatie bij het begin van de campagne van de 
verkeersveilige nacht. Daarenboven worden de resultaten van de campagne op provinciaal 
niveau opgevolgd en wordt bij het einde van de campagne een balans opgemaakt die ter 
kennis gebracht wordt van de media.

Tijdens deze campagne voerden de federale en de lokale politie intensief controles uit op het 
gebruik van alcohol in het verkeer.

Tussen 1 december 2006 en 15 januari 2007 werden in West-Vlaanderen door de 19 zones van 
de lokale politie en de verkeersposten van de federale politie 13.599 personen aan een 
ademtest onderworpen.

Actieplan snelheid en alcohol

In het Provinciaal Veiligheidsoverleg van 24 september 2001 werd beslist om een 
handhavingsplan op te stellen met als doelstelling elk weekend in minstens twee politiezones 
een controle op snelheid en alcohol te voorzien.

Aan deze acties nemen de lokale politie van de 19 politiezones en de wegpolitie van de 
federale politie deel.

Trajectprojecten

Met een trajectteam, bestaande uit politie, parket, BIVV, de wegbeheerder, provinciediensten 
pers, GIS en mobiliteitscel, werd een handhavingsplan opgesteld voor de N8, de N33 en de 
N50.

De bedoeling van dergelijke projectmatige aanpak is het geïntegreerd en planmatig aanpakken 
van de verkeersveiligheid op deze trajecten. Het handhavingsplan bestaat uit een toezichtsplan, 
een luik communicatie en sensibilisatie en indien nodig wordt ook een infrastructuurplan 
voorzien.

De eindevaluatie van de trajectprojecten voor de N33 en de N50 werden in het vorig 
jaarverslag opgenomen.

De eindevaluatie van het trajectproject voor de N8 is nog aan de gang en zal bijgevolg pas in 
het volgend jaarrapport opgenomen worden.
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Doelgroepprojecten

Doelgroepproject ‘Jonge fietsers’: ‘Veilig fietsen ‘t licht aan jou!’ schooljaar 2006-2007

De actie ‘Veilig fietsen ‘t licht aan jou!’ is in het schooljaar 2006-2007 voor het vierde jaar op 
rij van start gegaan op 3 oktober 2006 met een persmoment in de politiezone Polder. Het 
campagnebeeld was de zanger Brahim.

Tijdens dit toezicht maken fietsers die in orde zijn kans op het winnen van een duoticket voor 
de bioscoop. De winnaars zijn allemaal fietsers die het goede voorbeeld geven door ervoor te 
zorgen dat hun fiets volledig reglementair uitgerust is en die daarenboven ook gebruik maken 
van de fietsverlichting wanneer dat nodig is.

De periode van het preventief toezicht liep van 3 oktober 2006 tot 17 november 2006. Bij de 
preventieve controles maken de jongeren kans op een ‘meet and greet’ met het boegbeeld van 
de campagne. Als peter van deze campagne trakteerde Brahim de 30 winnaars van de ‘meet 
and greet’ op zondag 7 januari 2007 met een gratis optreden met achteraf een signeersessie.

De periode van het repressief toezicht liep van 17 november 2006 tot 17 februari 2007. Tijdens 
dit toezicht maken fietsers die in orde zijn kans op het winnen van een duoticket voor de 
bioscoop. Gedurende de vier maanden van verhoogd toezicht werden 1062 bioscooptickets 
gewonnen door 531 gelukkige winnaars.

Doelgroepproject ‘Jonge fietsers’: ‘Veilig fietsen ...hou je hoofd erbij!’ schooljaar 2007-2008

Het project ‘Veilig fietsen. ‘t licht aan jou!’, dat voor het eerst doorging in 2003-2004, werd in 
2007-2008 voor de vijfde maal georganiseerd.

De actie ‘veilig fietsen... ‘t licht aan jou!’ kreeg in 2007 een inhoudelijke uitbreiding. Het accent 
werd naast de fietsverlichting ook gelegd op veilig fietsgedrag. Bij deze uitbreiding werd de 
slogan veranderd naar ‘veilig fietsen... hou je hoofd erbij!’, met een aanmoediging naar de 
fietsers om er het hoofd bij te houden: zelf de verkeersregels na te volgen en voorzichtig te zijn 
bij het gedrag van andere weggebruikers.

Met dit project worden ruim 85.000 jongeren en hun ouders, 165 secundaire scholen en hun 
personeel, bereikt.

Gezien de gewijzigde aanpak werd in 2007 het draaiboek volledig herschreven. Het project 
werd ingediend voor opname in het jaarboek verkeersveiligheid 2008. 

Vanaf de editie 2007 wordt niet meer gewerkt met een ‘bekende Vlaming’ als boegbeeld. Het 
nieuwe campagnebeeld kreeg de naam Ruby toebedeeld.

Voor de toekomst is het de bedoeling om met hetzelfde concept te blijven werken. Wel zullen 
via subthema’s accenten kunnen gelegd en verlegd worden.

Het project ‘Brom je fout of te rap? Dure grap!’

Via een provinciaal gecoördineerd project ‘ Brom je fout of te 
rap? Dure grap’, rond de doelgroep jonge bromfietsers, willen 
wij de jongeren stimuleren om met een reglementaire en 
niet-opgedreven bromfiets te rijden.

Voor dat project werd gekozen voor een geïntegreerde 
planmatige aanpak, bestaande uit een preventief luik 
(sensibiliseren en preventieve controles en educatie) en een 
repressief luik. Voor de realisatie van het project werd het in 
2003 gestarte project van de politiezone Blankenberge/
Zuienkerke als voorbeeld genomen.
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Het gehele project is vervat in een draaiboek dat aan alle politiezones werd overgemaakt. Het 
project ging officieel van start op 5 september 2005. Op 31 januari 2006 vond een eerste 
evaluatievergadering plaats.

Op 11 september 2007 werd een 2de evaluatievergadering gehouden met als doel na te gaan 
welke problemen er zijn, oplossingen over te nemen of naar gemeenschappelijke oplossingen 
te zoeken. Een tweede doelstelling is gelijkvormigheid bewerkstelligen binnen het ressort van 
het Hof van Beroep te Gent. Er bestaan voor de aanpak van ‘opgefokte bromfietsen’ 
initiatieven in Oost- en West-Vlaanderen. Het is de bedoeling om in beide provincies tot een 
gemeenschappelijke aanpak te komen.

Het uiteindelijke doel is tegen eind mei 2008 een beleidslijn te bepalen die in heel het ressort 
zou kunnen toegepast worden.

Het ZEBRA-Knuffelproject

Het knuffelproject is onder impuls van de v.z.w. ZEBRA en met de 
medewerking van de gouverneur en van de dienst welzijn van de 
provincie gerealiseerd.

Dat project is in 7 piloot-politiezones op 31 mei 2006 van start 
gegaan (Knokke-Heist/Damme, Middelkerke, Westkust, Polder, Het 
Houtsche, Riho en Grensleie).

Na de evaluatie van de 7 West-Vlaamse politiezones betrokken bij 
dit project werd het in 2007 in verschillende aspecten lichtelijk 
bijgestuurd. 

Zo zijn onder andere de oorspronkelijke knuffels, Rube en Rutje 
waarvan gezegd werd dat ze erg leeftijds- en geslachtsgebonden waren, vervangen door Zeppe 
de zebra die universeler is.

De knuffel krijgt een andere vorm maar ook de inhoud erachter is gewijzigd. In die zin dat het 
project zich nu meer focust op de aandacht die van alle hulpdiensten brandweer, medische 
diensten en politie moet uitgaan naar jonge verkeersslachtoffers op de plaats van het ongeval, 
óók zij die niet gewond, bedeesd aan de zijkant blijven staan. Deze eerste aandacht kan reeds 
met de eenvoudige ONVEE-principes gegeven worden (Onmiddellijk, Nabijheid, 
Verwachtingen, Eenvoud en Eenheid/Eenduidigheid) waar de nabijheid en de eenvoud 
primeren. Het volstaat soms om een kind een knuffel te geven en te zeggen ‘ik ben er’ of ‘ik 
hou je in de gaten’. Het geven van bijvoorbeeld een knuffel op het eerstvolgende moment na 
het ongeval leidt het kind af van de chaos. Ook in de nasleep van het ongeval kan de knuffel 
het kind helpen bij de verwerking van het ongeval, zo kan het kind de knuffel dingen vertellen 
en zo stilaan het ongeval aanvaarden en een plaats geven. 

Het is niet zozeer het geven van Zeppe de zebra wat wordt beoogd met dit project. De essentie 
is dat kinderen en jongeren bij een verkeersongeval niet over het hoofd worden gezien. Met de 
knuffelactie wil ZEBRA de alertheid creëren voor een goede opvang van -lees: aandacht voor - 
jonge verkeersslachtoffers.

Aan de knuffel hangt trouwens een kaartje met daarop de website van ZEBRA. De website 
verwijst naar allerlei hulpkanalen voor kinderen, jongeren en ouders. De website laat toe om in 
alle anonimiteit en op eigen tempo die kanalen aan te spreken waar het slachtoffer zich het 
best bij voelt. 

Ook de opleiding zal aangepast worden. Daartoe is overleg opgestart met het Steunpunt 
Algemeen Welzijn en de verschillende diensten slachtofferhulp binnen de gerechtelijke 
arrondissementen.
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De gouverneur heeft 400 knuffels aangekocht als ‘startpakket’ voor de politiediensten. Naast 
de 7 pilootzones hebben in 2007 bijkomend reeds vier politiezones (Brugge, Arro Ieper, Vlas en 
Spoorkin) en de federale politie (WPR, SPN en SPC) beslist in te stappen.

Provincie Henegouwen

De gouverneur heeft er voortdurend op toegezien dat verschillende acties worden genomen en 
aangemoedigd op het vlak van verkeersveiligheid in samenwerking met de politiezones en met 
het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.

Dankzij de fondsen, die aan de gouverneur van de provincie Henegouwen werden toegekend 
door de FOD Binnenlandse Zaken, konden gerichte sensibilisatiecampagnes worden gevoerd 
op het vlak van de verkeersveiligheid.

Dit punt werd ook besproken in een periodieke uitgave: « Dialogue Hainaut » over veiligheid 
die werd verdeeld in alle brievenbussen van de provincie Henegouwen » (gratis verspreiding 
op 570.000 exemplaren).

In 2007 werd de ganse bevolking van de provincie een overzicht gegeven van de wijzigingen 
aan de wegcode.

Met hetzelfde doel en dankzij dezelfde fondsen heeft een afdeling van de federale politie (WPR) 
voor de jeugd sensibilisatiecampagnes gevoerd over het wegverkeer, in het bijzonder in 
scholen met behulp van informaticamateriaal dat de gouverneur ter beschikking stelde.

Er werden coördinatiemaatregelen inzake wegverkeer getroffen op provinciaal vlak, in het 
bijzonder voor volgende evenementen:

 Ritten van de Ronde van Frankrijk •
 67ste Circuit Franco-Belge •
 Ritten van de Ronde van Wallonië •
 Triptyque des Monts et Châteaux •
 Grote prijs Pino Cérami •
 Grote prijs Samyn •
 Autorally’s •

In samenwerking met de politiezones en de directeurs-coordinatoren werden op het vlak van 
verkeersveiligheid en preventie wegcontroles gehouden in het bijzonder in: 

 april, juni, december 2007, veiligheidscontroles op het bezoek van dancings (drugs, alcohol,  •
snelheid). Deze operatie werd ook gericht op de grensoverschrijdende criminaliteit 
(autodiefstallen).

 maart, juni, oktober 2007, verkeersveiligheidscontroles vooral gericht op voertuigen die in  •
Frankrijk zijn ingeschreven

 het ganse jaar, verkeerscontroles die worden uitgevoerd voor de algemene  •
verkeersveiligheid maar die eveneens gericht waren op illegale immigratie en mensenhandel

 december 2007, elk weekend en bepaalde dagen in december verhoogde wegcontroles  •
(campagne BIVV) in het bijzonder gericht tegen alcoholmisbruik.

Tot de realisaties van het veiligheidsbureau van de gouverneur dienen nog te worden 
gerekend:

 Deelname aan de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid op federaal niveau en op het  •
vlak van het Waalse Gewest om de indicatoren in het verslag over verkeersveiligheid met 
cijfers te staven en de te bereiken doelstellingen op dat vlak te omschrijven.
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 Medewerking werd verleend aan de informatiecampagnes van het BIVV door de verdeling  •
van de brochures aan de politiezones en door in het bijzonder als verbindingsschakel op te 
treden tussen het BIVV en de politiezones.

Het veiligheidsbureau nam ook deel aan de coördinatievergaderingen over verkeersveiligheid 
georganiseerd door het BIVV.

Provincie Luik

Organisatie van een campagne voor verkeersveiligheid rond het thema hoffelijkheid.

De campagne bestond uit twee luiken:

 Affiches en bekendmaking van het doel van de campagne •
 Preventiecampagne met vervolgens een repressief optreden in samenwerking met de  •

politezones van de provincie en de federale wegpolitie

Provincie Namen

 Distributie van alcoholtests naar aanleiding van controles bij de campagne tegen  •
alcoholmisbruik tijdens het jaareinde en dit in samenwerking met de verkeerspolitie en de 
directeurs-coordinator en de politiezones

 Interprovinciale actie (met de provincies Namen, Luxemburg en Waals-Brabant) aankoop  •
voor de WPR van de federale politie van een digitale lezer van nummerplaten met 
geïnformatiseerde verwerking van de gegevens

 Deelname aan de ‘Security Days’ van de politie van Namen •
 Organisatie van 4 sensibilisatiedagen in scholen (secundair onderwijs) voor jonge  •

bromfietsbestuurders, in samenwerking met de v.z.w. FEDEMOT
 Provinciale preventiecampagne met uitzending van 6 informatieve televisiespots  (senioren  •

aan het stuur, snelheid, alcohol) op 3 televisiezenders 
 Bewustmakings- en responsabiliseringsacties van de jonge gebruikers in alle secundaire  •

onderwijsinstellingen: 
- ‘COOL CYCLO’ in het vierde jaar en 
- ‘CONDUIS-TOI BIEN’ in het zesde jaar.

 Verschillende initiatieven ter ondersteuning van plaatselijke acties van de politiezones,  •
gemeenten, scholen, gemeentelijke verenigingen

Provincie Waals-Brabant

 De permanente preventiecampagne ‘VITAL’ tegen snelheidsovertredingen en rijden onder  •
invloed van alcohol werd in 2007 verdergezet

 De gouverneur heeft eveneens de vzw ‘BOBBY’ondersteund door hen 10 000 didactische  •
schriftjes ter beschikking te stellen bij lessen in de scholen

 In het kader van een interprovinciale samenwerking Namen/Luxemburg/Waals-Brabant  •
werd een camera met leesapparatuur voor nummerplaten aangekocht ten voor dele van de 
wegpolitie

 Deelname aan vier werkvergaderingen van het BIVV en aan de Staten-Generaal voor  •
Verkeersveiligheid op 12 februari in Brussel.

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overlegvergaderingen:

 Top-down benadering in het Provinciaal Veiligheidsoverleg, sectie verkeersveiligheid:  •
strategische vergadering met het Parket-generaal, het Parket, de directeur-coördinator, de 
politiezones, de minister van Mobiliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het BIVV en 
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verschillende deskundigen inzake de problematiek (vergaderingen: 15 maart en 
21 november 2007)

 Gecombineerd met een bottom-up benadering in het Politieplatform ‘Verkeersveiligheid’  •
(maandelijkse vergaderingen): met dezelfde partners als het Provinciaal Overleg voor 
Verkeersveiligheid, maar op een operationeel niveau, om de uitvoerbaarheid van de 
voorgestelde acties na te gaan, de agenda’s ervoor te bepalen, de gevoerde acties te 
evalueren, de indicatoren inzake verkeer in het administratief arrondissement vast te stellen 
(automatische camera’s, bijvoorbeeld), kennis geven van de opmerkingen op strategisch 
niveau

  Ratificatie van de verkeersovereenkomst tussen het Parket-generaal, het Parket, de 19  •
burgemeesters, de 6 korpschefs, de Dirco en de WPR

 Bijzondere acties (campagne RYD) •
 Partnership in verband met de BOB-campagne  •
 Mobiliteitsplan voor grote evenementen  •
 Actie Boekentas: preventiecampagne rond de scholen bij de heropening van het schooljaar,  •

gevoerd in overleg met het kabinet van de Brusselse minister van Mobiliteit, Mobiel-
Brussel, de politiezones, de directeur-coördinator, het BIVV en de Vereniging van de Stad en 
de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 september 2007

 Autoloze dag op 23 september 2007 in samenwerking met dezelfde partners •
 Gewestelijke campagne inzake verkeersveiligheid tegen« Agressiviteit aan het stuur » met  •

dezelfde partners (in oktober 2007)
 Ethylometers •
 Tussentijdse evaluatie van de Staten-Generaal over Verkeersveiligheid in het Brussels  •

Hoofdstedelijk Gewest (Mobiel-Brussel)
 Rijvoorschriften (BIVV), folders BIVV , agenda 2008 (BIVV) •

Criminaliteitspreventie

De provinciale commissie voor criminaliteitspreventie, onder voorzitterschap van de 
gouverneur, heeft als doelstellingen:

 Het bestuderen en evalueren van de criminaliteit in de provincie en behoeften inzake  •
voorkoming ontleden

 Voorbereiden van provinciale programma’s inzake preventie •
 Contacten onderhouden met de preventiesector •
 Ondersteunen, onderzoeken en coördineren van preventieprojecten bij politiediensten •
 Projecten evalueren en meedelen aan de Hoge Raad ter voorkoming van misdadigheid •

De werkzaamheden van de commissie leiden tot concrete acties op het vlak van bijvoorbeeld 
inbraakpreventie, geweldpreventie, het voorkomen van overlast.

Overzicht initiatieven inzake criminaliteitspreventie 

Provincie Antwerpen

De provinciale commissie criminaliteitspreventie komt niet samen in de provincie Antwerpen. 
Preventie-initiatieven werden vanaf dan genomen door het provinciaal overleg of door 
ad-hocwerkgroepen.

 6
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Zo kwam de Ronde Tafel Technopreventie driemaal samen. Hierin zijn alle korpsen uit de 
provincie vertegenwoordigd. Dit forum behandelde onder andere: plan- en besteklezen, 
inbraakpreventie appartementen, het premiesysteem belastingvermindering voor veiligheids-
maatregelen, het project inbraakbeveiliging, fietsenregistratie en brandweer en preventie.

Provincie Limburg

Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2007

Het Limburgse project ‘Intrafamiliaal geweld, intersectoraal geveld’ heeft net door zijn integrale 
en geïntegreerde werking de Belgische Prijs voor Veiligheid en Criminaliteitspreventie 2007 
gewonnen. Deze prijs van de FOD Binnenlandse Zaken, die in 2007 voor de 14e keer werd 
uitgereikt, wil nationale bekendheid geven aan projecten die positieve resultaten boeken inzake 
criminaliteitspreventie. Het Limburgse project wil de onderlinge samenwerking tussen politie, 
justitie en hulpverlening en hun wijze van optreden op het vlak van intrafamiliaal geweld 
effectiever en efficiënter maken. 

Het gaat om een initiatief van de provincie Limburg, de beide parketten van de procureur des 
Konings, alle Limburgse politiezones, en heel wat welzijns- en justitiële diensten. Het 
provinciebestuur ontving een cheque ter waarde van 5000 euro. Deze geldsom zal besteed 
worden aan de voortzetting en verdere ontwikkeling van het project. Door deze bekroning 
heeft Limburg ook de Belgische kleuren vertegenwoordigd op de ‘European Crime Prevention 
Award’ op 10 en 11 december 2007 in Lissabon, waar het net naast de hoofdprijs greep.

Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie

Voor de uitwerking van provinciale preventieprojecten beschikken we in Limburg over de 
Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie (PCCP), waarin alle relevante partners zijn 
opgenomen. Het doel is in allerlei werkgroepen lokale en provinciale preventieprojecten te 
ontwikkelen, stimuleren en coördineren. 

Een preventieve houding van de bevolking is niet zo makkelijk te bereiken: menselijk gedrag 
veranderen vraagt duidelijke boodschappen, herhaling, stimulering en ondersteuning. Dat 
maakt van het werk van de PCCP een taak op lange termijn. Daarom wordt, mede afhankelijk 
van de actualiteit, telkens één nieuw jaarthema in de diepte uitgewerkt en worden een aantal 
vaste thema’s jaarlijks bestendigd en geactualiseerd. 

De PCCP kwam 1 keer bijeen in 2007 en heeft volgende activiteiten ondernomen: 

Afronding jaarthema 2006: preventie ziekenhuiscriminaliteit

 De Werkgroep Preventie Ziekenhuiscriminaliteit, met vertegenwoordigers van de  •
ziekenhuizen, politie en preventiediensten, kwam 3 keer bijeen

 Sensibilisatie van patiënten, bezoekers en personeel, onder de noemer ‘Veilig Ziekenhuis’ •
 3 affiches rond de 3 volgende thema’s (gebaseerd op de 3 fenomenen met de hoogst  •

geregistreerde criminaliteitscijfers):
- Diefstal op de kamer
- Misdrijven op parkings
- Geweld / agressie

 Powerpointpresentatie met een sensibiliserende boodschap, te vertonen op de  •
beeldschermen in de wachtruimtes en kamers via het intern televisienetwerk

 Muismatjes met de sensibiliserende boodschap, verdeeld over de verschillende  •
ziekenhuisafdelingen

 Ontwikkeling ‘Lespakket Preventie Ziekenhuiscriminaliteit’ (met powerpointpresentatie en  •
leshandleiding), om (toekomstig) medisch, verzorgend en logistiek personeel te informeren 
over het belang van waakzaamheid, sociale controle en een ontradend optreden. Uitgaande 
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van de overtuiging dat de efficiëntste preventie en sensibilisatie van patiënten en bezoekers 
gebeurt door goed gesensibiliseerd personeel 

 Infovoormiddag op 30 mei rond alle aspecten inzake de preventie van  •
ziekenhuiscriminaliteit, voor ziekenhuisdirecties en veiligheidsverantwoordelijken, 
preventiediensten en politie 

Jaarthema 2007: preventie woninginbraak

 De Provinciale Werkgroep Preventie Woninginbraak kwam 3 keer bijeen in 2007. Deze  •
werkgroep is nog volop bezig met een inventarisatie van goede praktijken, een optimalisatie 
en afstemming van de huidige initiatieven betreffende woninginbraak en de ontwikkeling 
van enkele (ver)nieuwe(nde) initiatieven

 Het organiseren van infoavonden rond de preventie van woninginbraak, waarop de adviseur  •
van de zone of gemeente uitleg verschaft over allerlei beveiligingsmaatregelen om een 
woninginbraak te voorkomen, kan tegemoet komen aan de vraag naar informatie over 
inbraakpreventie. Er werd een project voorbereid waarbij elke politiezone vanaf maart 2008 
een beroep kan doen op een provinciale pool van specifiek voor dit doel opgeleide 
sprekers. Wel zal altijd gevraagd worden dat de adviseur of wijkagent van de betrokken 
zone aanwezig is om lokale info en/of cijfers te verstrekken en om afspraken te kunnen 
maken met inwoners die verder advies op maat willen verkrijgen

 Sensibiliserend materiaal: sinds 2007 worden, in afspraak met de Provinciale Ronde Tafel  •
Technopreventie, de preventiefolders van Binnenlandse Zaken provinciaal besteld en 
verspreid. Verder werd een handige preventiefolder en flyer rond woninginbraak met 
specifiek Limburgse contactgegevens voorbereid 

 Lespakket rond inbraakpreventie voor de architectenopleiding: bedoeling is architecten  •
tijdens hun opleiding al een technopreventieve houding mee te geven. Dit door middel van 
het in 2008 verder uitwerken van een heel concreet lespakket (geraamd op een 6-tal 
lesuren). Belangrijkste doelstelling is het leren maken van ‘een (inbraak)veilig ontwerp’. Dit 
project gebeurt in samenwerking met de Provinciale Hogeschool Limburg, Departement 
Architectuur en de FOD Binnenlandse Zaken

 Coördinatie en ondersteuning van de Provinciale Ronde Tafel Technopreventie, waar alle  •
Limburgse technopreventief adviseurs deel van uitmaken. Doelstellingen van de Ronde Tafel 
zijn het uitwerken van provinciaal gecoördineerde initiatieven, deskundigheidsbevordering 
en het uitwisselen van goede praktijken. De Ronde Tafel kwam in 2007 3 keer bijeen. Ook 
werd een educatief bezoek aan de vakbeurs Safety & Security in Amsterdam op 10 mei 
georganiseerd, hét vakevenement over beveiliging en (brand)veiligheid voor de 
professionele en zakelijke markt 

 Ondersteuning bij de opleiding en bijscholing van de Limburgse technopreventief adviseurs,  •
in samenwerking met het PLOT

Preventie intra-familiaal geweld

 Provinciale Denktank Intrafamiliaal Geweld: om de problematiek van intrafamiliaal geweld in  •
Limburg prioritair op de agenda te plaatsen werd eind 2004 de Provinciale Denktank 
Intrafamiliaal Geweld opgericht. Deze Denktank moest de onderlinge samenwerking tussen 
politie, justitie en hulpverlening en hun wijze van optreden op het vlak van intrafamiliaal 
geweld effectiever en efficiënter maken. In onderling overleg worden sindsdien een aantal 
verbeteringen uitgewerkt op het vlak van de aanpak van intrafamiliaal geweld. Hoofddoel is 
dit geweld uit de taboesfeer halen en er een gepast antwoord op vinden. De Denktank 
kwam 6 keer bijeen in 2007

 Type-pv: in samenwerking met CIPAL en de KU Leuven werd een type-pv IFG ontwikkeld.  •
Dit pv werkt stapsgewijs met invulschermen zodat men niets vergeet te vermelden en 
waardoor de vaststeller in het algemeen een kwaliteitsvoller en vollediger pv zal afleveren. 
Ook wordt binnen dit gebruiksvriendelijk type-pv extra aandacht besteed aan 
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risicoverhogende factoren bij partnergeweld (volgens de inzichten uit wetenschappelijk 
onderzoek). Een dergelijk pv, dat vanaf 2008 in alle Limburgse politiezones gebruikt wordt, 
heeft een grote meerwaarde voor justitie en als studiemateriaal voor de academische 
wereld

 Nadruk op hulpverlening: slachtoffers, plegers en koppels kunnen nu door de goede  •
samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken Limburgse diensten (op basis van een 
draaiboek) sneller doorverwezen worden naar de hulpverlening. Dit heeft als gevolg minder 
escalatie, minder herhalingen en minder strafvervolging. Maar om in elke politiezone de 
hulpverlening snel in te schakelen was er dringend nood aan voldoende 
onthaalmogelijkheden. Dankzij de subsidiëring door de provincie Limburg hebben de 
Limburgse CAW’s 3 voltijdse medewerkers kunnen aanwerven om onthaalpunten uit te 
bouwen. Voor alle politiezones is er sinds half september 2006 daardoor één duidelijk 
onthaalpunt voor individuen of koppels die geconfronteerd worden met partnergeweld

 Alternatieve afhandeling: beide Limburgse parketten zijn in het kader van dit project het  •
engagement aangegaan om een vervolgingsbeleid uit te werken dat gericht is op een 
alternatieve afhandeling. De bedoeling is om de partners te laten begeleiden zodat een 
constructieve oplossing mogelijk is. Alleen als dat niet lukt of wanneer de problemen te 
ernstig zijn, zal men een strafrechtelijke oplossing uitwerken 

 Daarnaast is er ook specifiek aandacht besteed aan de problematiek van het verblijfs- en  •
omgangsrecht. Want de problemen op dit domein geven aanleiding tot heel wat 
tussenkomsten vanwege politiediensten en soms ernstige geweldsescalaties. De werkgroep 
omgangsrecht heeft daarom onder leiding van twee vrederechters op 3 domeinen 
initiatieven uitgewerkt: de duidelijkheid en uniformiteit van vonnissen, meer aandacht voor 
bemiddeling en de uitvoering van het omgangsrecht. De Werkgroep Omgangsrecht kwam 4 
keer bijeen in 2007.

 Andere initiatieven: allerhande preventie- en bewustmakingsinitiatieven, het stimuleren van  •
het lokaal sociaal overleg, het aanduiden en opleiden van gespecialiseerd personeel binnen 
alle betrokken sectoren, het beetje bij beetje uitwerken van een bijkomend aanbod van 
vorming / behandeling / therapie voor plegers, het voorzien van een uniforme 
politieopleiding m.b.t. IFG om te garanderen dat de toepassing van de richtlijnen en de 
aanpak van de problematiek overal op dezelfde wijze gebeurt, ...

 Na enkele jaren werking heeft de Provinciale Denktank IFG de eerste resultaten en de op  •
stapel staande initiatieven voorgesteld op een studievoormiddag (140 inschrijvingen) op 3 
oktober 2007. Aansluitend zijn we, volgens de methode van het World Café (75 
inschrijvingen), samen met de betrokken sectoren op zoek gegaan naar ideeën en 
oplossingen om de toekomstige uitdagingen en prioriteiten met betrekking tot intrafamiliaal 
geweld het hoofd te kunnen bieden

Burenbemiddeling (preventie burengeschillen)

 Het provinciebestuur wil graag de praktische haalbaarheid van projecten rond  •
burenbemiddeling onderzoeken en is daarom vanaf juni 2007 gestart met een Limburgs 
pilootproject in samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken. Het pilootproject burenbemiddeling kadert in het streven naar het 
uitwerken van een algemeen aanvaardbaar concept voor burenbemiddeling in de provincie 
Limburg

 Het toekennen van de subsidie heeft tot voorwerp het in dienst hebben van een coördinator  •
burenbemiddeling gedurende maximaal 1 jaar, met als taakomschrijving: 
- De coördinator staat in voor het uitbouwen van het project burenbemiddeling in de 

politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 
- De coördinator werkt een eindrapport / draaiboek uit met aanbevelingen betreffende het 

methodologisch kader, het concept en de werking van burenbemiddeling in de provincie 
Limburg
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 Voorlopige resultaten: •
- Na een inloopperiode waarin het project werd uitgewerkt en bekendgemaakt, zijn er al 

heel wat dossiers opgestart. Sinds de opstart van het project zijn er al meer dan 50 
dossiers afgerond of lopende. Het project voorziet duidelijk in een behoefte 

- In meer dan 70 % van de dossiers werd een oplossing gevonden met de betrokken 
partijen. In 4 zaken werd geen overeenkomst bereikt, 5 zaken werden afgewezen en 8 
dossiers zijn nog lopende

- Geluidsoverlast en beplanting zijn de meest voorkomende conflicten
- De problemen worden in de eerste plaats door de buren zelf gesignaleerd, gevolgd door 

de politie, het vredegerecht en het OCMW
 In 2008 worden een opleiding voor vrijwilligers en een studiedag georganiseerd  •
 Het project zal na het aflopen van de subsidieperiode vermoedelijk met eigen middelen  •

voortgezet worden door de politiezone
 In 2008 wordt bekeken hoe de provinciale ondersteuning en de uitbreiding naar andere  •

geïnteresseerde zones of gemeenten wordt aangepakt

Slachtofferzorg

 De Dienst PVO coördineert mee het Politioneel Slachtofferoverleg, waaraan alle Limburgse  •
slachtofferbejegenaars participeren. Doel van dit netwerk is: ervaringen, informatie en 
goede praktijken uitwisselen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, nieuwe 
ontwikkelingen en bepaalde problemen op te volgen en te bespreken, de onderlinge 
samenwerking te bevorderen, tot een zekere uniformiteit in de bejegening van slachtoffers 
te komen en specifieke studie- en vormingsmomenten te voorzien 

 De Dienst PVO werkt ook mee aan het Welzijnsteam inzake Slachtofferzorg Limburg. Dit  •
Welzijnsteam bestaat uit de Limburgse diensten slachtofferbejegening, slachtofferonthaal en 
slachtofferhulp. De structurele samenwerking tussen deze diensten moet een zo 
kwaliteitsvol mogelijke zorg- en dienstverlening voor slachtoffers garanderen

 In 2007 werd de Slachtoffergids 2007-2008 voorgesteld. Dit is een handige leidraad voor  •
slachtoffers van een misdrijf

Provincie Oost-Vlaanderen

 De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie vergaderde op 27 januari, 7 mei en  •
1 oktober 2007. 
Volgende onderwerpen werden geagendeerd:
- ’t Caravanneke, het Gentse project dat de Belgische prijs Veiligheid en Criminaliteits-

preventie won
-  ziekenhuiscriminaliteit 
-  bewaakte parkings
-  de integrale aanpak van drugs in de politiezones Denderleeuw-Haaltert 
-  diefstal in kerkgebouwen
-  BIN-werking en BIN-foon: de afschaffing van niveau 1 
-  projecten partnergeweld
-  de werkgroep drugoverlast 
-  het Brouwer-project in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde: voor dit project 

werd een website gecreëerd waarop o.m. de gestolen kunstwerken uit het 
arrondissement kunnen geraadpleegd worden en er werd een netwerk van antiquairs 
uitgebouwd.In het kader van dit project worden ook veilinghuizen en markten bezocht.

 Op 14 februari 2007 werd een info-namiddag over ziekenhuiscriminaliteit georganiseerd.  •
Op het programma stond de (tussentijdse) evaluatie van het informatienetwerk 
ziekenhuizen, de evaluatie en het gebruik van het registratieformulier, de preventiecampagne 
omtrent ziekenhuiscriminaliteit van de FOD Volksgezondheid en de FOD Binnenlandse 
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Zaken en het voorstel m.b.t. een koepelstructuur voor de algemene ziekenhuizen rond 
beveiliging/veiligheid.

Provincie Vlaams-Brabant

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie kwam in 2007 twee keer samen, met name 
op 1 juni en op 17 december. De commissie werkt met een jaarthema per twee jaar. Het eerste 
jaarthema was inbraakpreventie. Nadien werd de aandacht twee jaar toegespitst op 
intrafamiliaal geweld. In 2007 en 2008 is het thema jongeren aan de beurt. 
Om een overzicht te krijgen van de reeds bestaande goede praktijken werd een inventaris 
opgemaakt van preventieprojecten voor jongeren in binnen- en buitenland.  
Op de commissievergadering van 17 december werden volgende projecten gekozen om verder 
uit te werken en te vertalen naar onze provincie:

 Opleiding fuifcoaches •
 Huisvestingsmaatschappijen investeren in jongeren •
 Opleiding voor jongeren bij de brandweer •
 Screening jeugdbeleidsplannen •
 Prijsproblematiek rond alcohol en frisdrank in jongerencafés en jeugdhuizen •

Het Criminaliteitspreventienetwerk is een overlegorgaan van niet-politionele preventiewerkers 
en preventieambtenaren werkzaam in negen gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant, 
samen met een vertegenwoordiger van de Directie Lokale Integrale Veiligheid van FOD 
Binnenlandse Zaken en van de provinciegouverneur. De voornaamste activiteiten bestaan uit 
het uitwisselen van ervaring en knowhow, het innemen van gemeenschappelijke standpunten, 
meedenken rond de coördinerende rol van de provincie op preventiegebied, het ondersteunen 
van preventieactiviteiten in andere gemeenten. 
In de schoot van dit netwerk zijn verschillende initiatieven ontstaan. Enkele daarvan zijn: het 
forum inbraakpreventie, de werkgroep geweldspreventie en de werkgroep 
stadswachtcoördinatoren. Bedoeling is om dieper op de thematiek in te kunnen gaan en 
concrete acties uit te werken. Sinds 2007 fungeert het netwerk als projectgroep voor het 
uitwerken van een keurmerk ‘inbraakveilige woning’.

Het Provinciaal Forum voor Inbraakpreventie is in 1999 opgericht om de inbraakpreventie op 
provinciaal niveau te structureren. De belangrijkste doelstelling van dit Forum is het 
bevorderen van de deskundigheid van de technopreventieve adviseurs door het uitwisselen 
van informatie en praktijkkennis, elkaar inhoudelijk te ondersteunen en het organiseren van 
gezamenlijke bedrijfs- en studiebezoeken. De dienst politie en openbare orde, cel preventie 
levert hierbij administratieve ondersteuning en stelt materiaal (folders, affiches, checklists, 
stands, powerpointpresentatie inbraakpreventie,...) ter beschikking van de lokale diensten. Het 
forum verenigt alle technopreventief adviseurs die werkzaam zijn binnen de lokale 
politiediensten en preventiediensten van de provincie Vlaams-Brabant. 

In 2007 zijn volgende initiatieven genomen:

 Organisatie algemene vergadering voor alle adviseurs van de verschillende politiezones en  •
preventiediensten 

 Nieuwsbrief ‘Slotvast’: actuele informatie over inbraakpreventie bestemd voor de  •
technopreventieve adviseurs

 Opstarten van een e-mailforum waar adviseurs via mail vragen of problemen kunnen  •
voorleggen aan hun collega adviseurs binnen de provincie

 Herwerken en verspreiden van de nieuwe folder ‘En hoe veilig zijn uw sloten? Inbrekers  •
weren met sloten en grendels’

 Bezoek aan slotenfabriek Assa Abloy in Nieuwpoort en glasfabriek Saint-Gobain in  •
Mornimont
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 Organisatie van workshops rond planlezen, mondelinge communicatie en sporenopname  •
voor de algemene vergadering

 Begeleiden en ondersteunen van het project vrijwillige technopreventief adviseurs in de  •
gemeente Dilbeek en de stad Diest

Initiatieven in het kader van fietsdiefstalpreventie:

 Promoten bij de gemeenten van het graveren van het rijksregisternummer  •
 Ter beschikking stellen van stickers en fietspas •
 Ter beschikking stellen van graveertoestel •
 Organisatie fietsgraveerstand tijdens de jaarlijkse gordel rond Brussel •
 Organisatie graveeracties bij de deelnemende scholen aan de Gordel voor Scholen •
 Bezorgen van materiaal ter sensibilisering: fietshanger, schuifpuzzels, wedstrijdkaarten en  •

fietssloten

Initiatieven rond drugpreventie:

 Medewerking aan provinciaal preventieplatform middelengebruik •
 Ondersteuning politiezones en het MEGA project door te voorzien in bijscholing •

Burenbemiddeling: lokale projecten en provinciaal netwerk: 

De meest voorkomende burenconflicten zoals geluidsoverlast, schelden, tuin- en 
erfafscheiding, vuilnis of rommel kunnen na verloop van tijd grote proporties aannemen, en de 
sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden.  
Een politioneel optreden of een gerechtelijke procedure biedt niet onmiddellijk een passend 
antwoord aan het conflict maar werkt veeleer symptoombestrijdend. Precies daarom wil 
burenbemiddeling de communicatie tussen de partijen herstellen.  
Het principe van burenbemiddeling is dat de buren op vrijwillige basis onder begeleiding van 
een neutrale derde (de bemiddelaar) rond de tafel gaan zitten. De betrokkenen proberen 
daarbij zelf een oplossing te vinden voor hun conflict. Die oplossing moet voor iedereen 
aanvaardbaar en realiseerbaar zijn.  
Burenbemiddeling impliceert de medewerking van politie (voornamelijk van de wijkpolitie), 
justitie en het lokaal bestuur. Bovenal zal burenbemiddeling zeker op termijn leiden tot een 
vermindering van de werklast van de betrokken politiedienst. Via burenbemiddeling kan een 
duurzame oplossing voor het conflict bereikt worden, wat zal bijdragen tot het herstel van het 
sociaal weefsel en het verbeteren van het leefklimaat in een buurt.  
Vanuit de diensten van de provinciegouverneur wordt dit project uitgewerkt en gestimuleerd 
bij heel wat gemeenten. Een provinciaal overlegforum begeleidt deze werkzaamheden. 
Daarnaast werd ook een provinciaal netwerk van vrijwilligers-bemiddelaars uitgebouwd, die 
kunnen ingezet worden in die gemeenten waar nog geen lokaal project werkzaam is of bij die 
projecten die worden opgestart. 
De provinciegouverneur financiert jaarlijks eveneens de vijfdaagse basisopleiding tot 
burenbemiddelaars.

Andere initiatieven inzake criminaliteitspreventie:

 Ondersteuning netwerk stadswachtcoördinatoren •
 Uitwerken preventief kaartspel met boodschappen rond verschillende thema’s:  •

verkeersveiligheid, intrafamiliaal geweld, milieuhandhaving en inbraakpreventie
 Integrale veiligheidsaanpak in de provinciale recreatiedomeinen stimuleren •
 Ter beschikking stellen van preventiemateriaal voor gemeenten, preventiediensten en  •

politiediensten
 Ondersteuning en stimuleren gemeenten tot het implementeren van het systeem van  •

gemeentelijke administratieve sancties
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Provincie West-Vlaanderen

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie wordt voorgezeten door de gouverneur en 
bestaat verder uit de verbindingsambtenaar belast met criminaliteitspreventie, een 
vertegenwoordiger van het Parket bij het Hof van Beroep in Gent, een vertegenwoordiger van 
het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP), een vertegenwoordiger van de lokale en 
van de federale politie, vertegenwoordigers van De Post, De Lijn en de NMBS en de 
preventieambtenaren van de steden en gemeenten met een veiligheids- en preventiecontract.

De Provinciale Commissie Criminaliteitspreventie bepaalt de prioriteiten waarbinnen 
werkgroepen campagnes uitwerken. Deze prioriteiten zijn:

 Vermogenscriminaliteit •
 Overlast •

De coördinatie van zowel de Provinciale Commissie voor Criminaliteitspreventie als van de 
werkgroepen werd toevertrouwd aan de verbindingsambtenaar belast met preventie.

De werkgroep ziekenhuiscriminaliteit

De campagne ‘Werken aan een veilig ziekenhuis’, die in 2004 van start ging, werd verder 
gezet. Deze campagne omvat drie luiken:

 Een registratieformulier voor de criminaliteit in de algemene ziekenhuizen •
 Een database waarin alle registratieformulieren worden opgeslagen en van waaruit de  •

preventiemaatregelen in de ziekenhuizen worden gestuurd
 Een sensibilisatiecampagne, gericht naar personeel, patiënten en bezoekers, bestaande uit  •

affiches en folders.
Om de communicatie tussen de politiediensten en de ziekenhuizen te bevorderen werd een 
netwerk van verantwoordelijken uit de lokale politie en de ziekenhuizen opgericht. In 2007 
werd in dit netwerk aandacht gegeven aan de mogelijkheden om technopreventief advies te 
voorzien in de ziekenhuizen.

De werkgroep overlast

Iedereen is het er over eens dat overlast een ‘containerbegrip’ is. Het fenomeen ‘overlast’ 
wordt niet als dusdanig in de wetgeving opgenomen en omvat tal van misdrijven die onder hun 
specifieke wettelijke omschrijving worden geregistreerd in de politiestatistieken. Daardoor is 
het quasi onmogelijk om aan de hand van de geregistreerde criminaliteit een overlastbeeld te 
bekomen. Naast deze objectieve component heeft overlast ook een belangrijke subjectieve 
component: de tolerantiegrens van het individu of de gemeenschap. 
Om inzicht te krijgen in de belangrijkste overlastfenomenen in de provincie West-Vlaanderen 
werd een enquête gehouden onder de burgemeesters. Aan hen werd gevraagd welke de top 5 
van overlastfenomenen was in hun gemeente.  
Er werd tevens gepeild naar de geografische spreiding van deze fenomenen, de spreiding in tijd 
en de impact op het veiligheidsgevoel.

Voor de burgemeesters zijn de belangrijkste fenomenen: sluikstorten, zwerfvuil, hondenpoep, 
snel rijden, geluidsoverlast door horeca en fuiven, fout parkeren, nachtlawaai, vandalisme en 
rondhangende jongeren.

De werkgroep winkelveiligheid

Om de inbraken in en de diefstallen uit ondernemingen te verminderen zijn technopreventieve 
maatregelen zeer effectief. In de politie- en preventiediensten zijn daarom gespecialiseerde 
medewerkers voorzien die de zelfstandige ondernemers van een deskundig advies kunnen 
voorzien. Om een grotere ruchtbaarheid te geven aan deze dienstverlening werd via de 
politie- en preventiediensten en de overkoepelende organisatie van zelfstandigen, een flyer 
verspreid aan alle startende ondernemers en aan de slachtoffers van een inbraak of diefstal.
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Een tweede prioriteit voor de werkgroep winkelveiligheid is het ondersteunen van de 
Buurtinformatienetwerken (BIN’s). Als eerste aanzet werd het netwerk BINPOL opgericht. In dit 
forum worden de ervaringen en goede praktijken uitgewisseld tussen de gemandateerde 
politieambtenaren. Dit netwerk kwam drie maal bijeen.

De werkgroep PLP41

De MO PLP41 van 7 juli 2006 tot versterking en/of bijsturing van het lokaal veiligheidsbeleid 
en de specifieke aanpak van de jeugdcriminaliteit, met in het bijzonder een aanspreekpunt voor 
de scholen, verplicht de politiezones om deze problematiek op te nemen in hun zonaal 
veiligheidsplan en concrete maatregelen te voorzien ter vrijwaring van een veilige 
schoolomgeving. Gezien deze fenomenen in West-Vlaanderen beheersbaar zijn, werd 
geopteerd om provinciaal te voorzien in een ervaringsnetwerk waarbij vooral aandacht wordt 
besteed aan preventie en sensibilisatie. Deze werkwijze stimuleerde de politiezones waardoor 
West-Vlaanderen de eerste provincie was waar in elke zone een contactpersoon werd voorzien.

Provincie Henegouwen

De afdeling politie van het provinciaal veiligheidsbureau heeft onder leiding van de gouverneur 
volgende doelstellingen:

 Het analyseren en evalueren van het criminaliteitsfenomeen in de provincie en van de  •
noden op het vlak van preventie

 Het uitwerken van provinciale preventieprogramma’s •
 Het onderhouden van contacten met de preventiesector •
 Het ondersteunen, het onderzoeken en het coördineren van preventieprojecten van  •

politiediensten 
Zo werd bijvoorbeeld een veiligheidsproject van het stadsbestuur van La Louvière 
gesubsidieerd ten bedrage van 25.000 € om een gezamelijk project onder de naam 
‘HELIOS’ van de politie en het stadsbestuur op te starten met het oog op een betere aanpak 
van de criminaliteit en een geïntegreerde oplossing van het veiligheids-probleem, dat 
alleszins ook is verbonden met het probleem van de overlast

 Het evalueren van projecten en het voorleggen ervan aan de Hoge Raad voor  •
Criminaliteitspreventie

Een aantal concrete acties werden op het getouw gezet met verschillende politiezones en de 
federale politie, namelijk: 

 In maart, juni en oktober 2007: veiligheidscontroles hoofdzakelijk gericht op geweld tegen  •
bejaarden

 In februari, mei, september, november 2007: acties tegen «Zware diefstal en inbraak» •
 Grensoverschrijdende criminalitiet en banditisme  •
 Mei, november 2007: actie tegen verdovende middelen •
 Het veiligheidsbureau nam deel aan de werkgroepen van de FOD Binnenlandse Zaken voor  •

de uitwerking van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de private wachters
 Deelname aan verschillende werkgroepen van politiezones:, preventieraden,  •

arrondissementeel platform, SHAPE, enz.

In het kader van de strijd tegen de criminaliteit, werden samenwerkingsovereenkomsten 
ondertekend tussen de verschillende politiezones van de provincie Henegouwen in uitvoering 
van vroeger afgesloten protocols:

 Protocolakkoord betreffende de werking en organisatie van het arondissementeel  •
informatiekruispunt (AIK)

 Protocol tussen de spoorwegpolitie en de lokale politie van Mons-Quévy •
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 Protocolakkoord om een Geïntegreerd Communicatiecentrum op te richten tussen de  •
politiezones Mons-Quévy, Sylle-Dendre, Hauts-Pays en de coördinatiedienst van het 
arrondissement Bergen

 Procotol tussen de TEC Henegouwen en de politiezones van het gerechtelijk arrondissement  •
van Bergen

 Ontwerp van protocol betreffende het in werking stellen van een specifiek politie-  •
alarmsysteem voor het Frans-Belgisch grensgebied

Provincie Luik

 Opgericht in 2003 op grond van het KB van 6 augustus 1982 heeft deze commissie in 2007  •
driemaal vergaderd.

 Voorgezeten door de gouverneur verenigt de commissie de actoren inzake politie van de  •
provincie maar ook de wetenschappelijke wereld (Universiteit Luik), het verenigingsleven, 
en de veiligheids- en preventiecontractanten van de grote steden.

 De leden installeerden een permante werkgroep die belast is met het voorstellen van  •
verschillende projecten. 

 In 2007 heeft de commissie volgende projecten geconcretiseerd: •
- campagne betreffende verkeersveiligheid rond het thema hoffelijkheid. De campagne 

omvatte twee luiken: affiches en logo van de aktie
- Preventiecampagne gevolgd door een repressief optreden in samenwerking met de 

politiezones van de provincie en de federale wegpolitie
 Deelname en logistieke ondersteuning van een Rondetafel over Diversiteit (daklozen-  •

bedelarij) aangestuurd door het Centrum voor Politiestudiën
 Bijzondere aandacht ging naar de problematiek van de openbare verlichting zowel als  •

element voor de veiligheid als voor de bezorgdheid om energiebesparingen vanwege steden 
en gemeenten

 Organisatie van 2 conferenties-debatten: •
- De ervaringen met een observatorium van de criminaliteit (Professor Dieu van de 

Universiteit van Toulouse)
- Islam - Islamisme - Mythes en realiteit (A. Grignard, politicoloog met lesopdrachten aan 

de Universiteit van Luik).
 De commissie keurde in 2007 een Europees project goed om een Euroregionaal  •

Observatorium voor de Criminaliteit (EMROD) op te richten. 

Provincie Namen

 Geen provinciale commissie voor criminaliteitspreventie (de eerste vergadering werd  •
gehouden op 12 maart 2008)

 Organisatie van een symposium en van een debatavond over het thema infra-familiaal  •
geweld in samenwerking met de politiezone Haute-Meuse en het Parket van de procureur 
des Konings van Dinant.

Provincie Waals-Brabant

De provinciale commissie voor criminaliteitspreventie wordt in het Provinciaal 
Veiligheidsoverleg geïntegreerd met de mogelijkheid tot het opstarten van een specifieke 
werkgroep. De nadruk ligt op de preventie van inbraken en intrafamiliaal geweld:

 Inbraken: een preventiecampagne zal worden geraliseerd in 2008 en bestaat uit de  •
uitzending van 5 verschillende TVspots door TV-COM

 Intrafamiliaal geweld: een preventieactie wordt onderzocht •
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Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Rekening houdend met het beschikbaar personeel van de afdeling politionele veiligheid wordt 
deze opdracht samen met andere overlegopdrachten vervuld. 

Er werd wel een vergadering van de preventiecommissie gehouden op 5 oktober 2007. Deze 
vergadering liet toe om bij de gemeentelijke, gewestelijke en federale actoren te peilen naar 
hun verwachtingen op het vlak van preventie in 2008.

Het specifiek administratief toezicht  
op de lokale politie

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus, heeft een specifiek administratief toezicht 
ingesteld en aan de gouverneurs toevertrouwd. Het 
betreft een wettigheidstoezicht op de beslissingen van 
de bestuursorganen van de zone in functie van de 
wetgeving op de politie.

7.1. Het bijzonder specifiek administratief toezicht
Het bijzonder specifiek administratief toezicht houdt in dat bepaalde beslissingen van de 
gemeenteraden van de ééngemeentezones en van de politieraden van de meergemeentezones 
dienen te worden goedgekeurd. 

Het gaat om beslissingen betreffende:
 het personeelskader •
 de begroting en begrotingswijzigingen •
 de jaarrekeningen en de eindrekening van de bijzonder rekenplichtige •
 de schuldherschikking •

De beslissingen van de gemeenteraden betreffende de bijdrage van de gemeentes die deel uit 
maken van een meergemeentezone aan de politieraad, alsook van de wijziging van de bijdrage 
dienen eveneens aan de gouverneur voor goedkeuring te worden voorgelegd. 
De gouverneur kan eveneens de boekhouding en de kas van de gemeente of de meer-
gemeentezone onderzoeken. De gouverneur kan, bij weigering of vertraging in de betaal-
baarstelling van de wettelijk verplichte uitgaven inzake politie, de onmiddellijke betaling van 
deze uitgaven bevelen.
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Aantal goedgekeurde begrotingen van politiezones
Provincie Antwerpen 25

Provincie Limburg 20 (17 voor 2007 en 3 voor 2008) 

Provincie Oost-Vlaanderen 32

Provincie Vlaams-Brabant 27 

Provincie West-Vlaanderen 19

Provincie Henegouwen 24

Provincie Luik 20

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 14

Provincie Waals-Brabant 10

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 7

Aantal goedgekeurde begrotingswijzigingen van politiezones
Provincie Antwerpen 32

Provincie Limburg 18

Provincie Oost-Vlaanderen 26

Provincie Vlaams-Brabant 46

Provincie West-Vlaanderen 17

Provincie Henegouwen 34

Provincie Luik 29

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 28

Provincie Waals-Brabant 15

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 7

Aantal goedgekeurde rekeningen van politiezones
Provincie Antwerpen 27 (3:2002 / 2:2003 / 7:2004 / 10:2005 / 5:2006)

Provincie Limburg 18 (2: 2002 / 3: 2003 / 4: 2004 / 8: 2005 / 1: 2006)

Provincie Oost-Vlaanderen 39

Provincie Vlaams-Brabant 12

Provincie West-Vlaanderen 16

Provincie Henegouwen 33

Provincie Luik 16

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 11

Provincie Waals-Brabant 7

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 6
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Aantal goedgekeurde gewijzigde personeelsformaties
Provincie Antwerpen 5

Provincie Limburg 9

Provincie Oost-Vlaanderen 15

Provincie Vlaams-Brabant 5

Provincie West-Vlaanderen 10

Provincie Henegouwen 17

Provincie Luik 10

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 7

Provincie Waals-Brabant 7

Administratief Arrondissement. Brussel-Hoofdstad 5

Aantal goedgekeurde gemeentelijke dotatiebesluiten aan meergemeentezones
Provincie Antwerpen 59

Provincie Limburg 37 (2 voor 2008) 

Provincie Oost-Vlaanderen 67

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen 61

Provincie Henegouwen 56

Provincie Luik 52

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 14

Provincie Waals-Brabant 19

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 19

Aantal niet-goedkeuringsbesluiten
Provincie Antwerpen 0

Provincie Limburg 3 

Provincie Oost-Vlaanderen 8

Provincie Vlaams-Brabant 0

Provincie West-Vlaanderen 0

Provincie Henegouwen 7 

Provincie Luik 1

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 3

Provincie Waals-Brabant 1

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 2
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7.2. Algemeen specifiek administratief toezicht
Het algemeen specifiek administratief toezicht bestaat uit een controle van de wettigheid op de 
andere beslissingen van de gemeente- en politieraden, alsmede van bepaalde beslissingen van 
de politiecolleges, getroffen ingevolge een bevoegdheidsdelegatie van de raad. De zones 
moeten de lijsten van de beslissingen van de politieraad (voor de meergemeentezones) of van 
de gemeenteraad (voor de ééngemeentezones) aan de gouverneur versturen. In een aantal 
gevallen moet een eensluidend afschrift van de beslissing worden verstuurd. Dit is het geval 
voor beslissingen van de raad of van het college in zake opdrachten tot aanneming van 
werken, leveringen en diensten voor de uitrusting van het korps, uitgaven die door dringende 
en onvoorziene omstandigheden worden vereist, in zake de benoeming van de korpschef en de 
aanwerving, benoeming en bevordering van personeelsleden.

Aantal ontvangen raads- en collegebesluiten
Provincie Antwerpen 991

Provincie Limburg 1147

Provincie Oost-Vlaanderen 669

Provincie Vlaams-Brabant 1546

Provincie West-Vlaanderen 1029

Provincie Henegouwen 2625

Provincie Luik 1974

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 1451

Provincie Waals-Brabant 786

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Raad:1341 

College: 120

7.3. De politieraadsverkiezingen 
In 2007 diende de Deputatie (Vlaamse provincies) en het Provinciaal College (Waalse 
provincies) zich als administratief rechtscollege uit te spreken over de geldigheid van de 
politieraadsverkiezingen die om de zes jaar plaatsvinden na de vernieuwing van de 
gemeenteraden.

Aantal besluiten tot geldigverklaring van de politieraadsverkiezingen 
Provincie Antwerpen 62

Provincie Limburg 40

Provincie Oost-Vlaanderen 58

Provincie Vlaams-Brabant 56 (1)

Province West-Vlaanderen 61

Provincie Henegouwen 58

Provincie Luik 84

Provincie Luxemburg 

Provincie Namen 38

Provincie Waals-Brabant n.m.

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad (2)
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(1)  Inzake de verkiezing van de leden van de politieraad van twee gemeenten werd bij de 
deputatie bezwaar ingediend. In beide gevallen heeft het provinciaal college het bezwaar 
verworpen en de verkiezing geldig verklaard. Alle andere verkiezingen werden door de 
deputatie gevalideerd, al dan niet met wijzigingen ingevolge begane vergissingen.

(2)  In Brussel-Hoofdstad gebeurt de geldigverklaring door het Rechtscollege waarin de 
gouverneur geen zitting heeft (college bedoeld door artikel 83quinquies, § 2, van de 
bijzondere wet op de Brusselse Instellingen)

7.4. Dwangtoezicht
De gouverneur kan een bijzonder commissaris sturen naar de gemeente of de zone om 
inlichtingen te verzamelen of maatregelen ten uitvoer te brengen die voortvloeien uit de 
verplichtingen die aan de toepassing van de wet op de geïntegreerde politie zijn verbonden.

Richtlijnen bijzondere gebeurtenissen

De gouverneur is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de provincie 
bij bijzondere gebeurtenissen of grootschalige evenementen (bv. manifestaties, betogingen, het 
Islamitisch Offerfeest, festivals).

Jaarlijks zijn er een aantal gebeurtenissen of grootschalige evenementen die, binnen de zorg 
voor de openbare rust, gezondheid en de veiligheid, bijzondere aandacht vereisen. 

Overzicht besluiten en richtlijnen aangaande bijzondere 
gebeurtenissen

Provincie Antwerpen
Het doorgeven van richtlijnen aangaande Rituele slachtingen, de vogelgriep en de Blauwtong. 
Het coördineren van de acties in verband met de bestrijding van de eikenprocessierups.

Provincie Limburg
 Evenementen met mogelijke bovenlokale weerslag en/of gevolgen (betogingen,  •

voetbalwedstrijden, fuiven, militaire oefeningen, wielerwedstrijden,...): 105 adviezen en 
richtlijnen

 Wielerwedstrijden en rally’s die zich uitstrekken over het grondgebeid van meerdere  •
gemeenten (Sezoensrally en Rally van Haspengouw): coördinatie en het toezicht op de 
genomen maatregelen en de verkeersgeleiding

 Maatregelen inzake ‘blauwe tong ziekte’ bij schapen; communiceren aan de stads- en  •
gemeentebesturen

 Maatregelen inzake vogelgriep; verspreiding van richtlijnen  •
 Ontwerp van uniforme gemeentelijke politieverordening ter beteugeling van bepaalde  •

vormen van overlast en onveilige toestanden bij carnaval

Provincie Vlaams-Brabant
Doorspelen van federale richtlijnen in verband met gebeurtenissen zoals vogelgriep, blauwe 
tong, picrinezuur, varkenspest.
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Provincie West-Vlaanderen
Naar aanleiding van het Islamitisch Offerfeest op 22 december 2007 werden richtlijnen van het 
Crisiscentrum van de regering overgemaakt aan de gemeentebesturen en politiezones.

Provincie Luik
 Naast de verspreiding aan de verschillende lokale overheden van verschillende ministeriële  •

onderrichtingen, neemt de dient openbare orde van de gouverneur deel aan of coördineert 
ze diverse multidisciplinaire overlegvergaderingen over veiligheid bij de organisatie van 
grote evenementen zoals 

— wielerwedstrijden (de Ardense klassiekers, rittenwedstrijden)
— wedstrijden op de omloop van Francorchamps
— voetbalwedstrijden met hoog risico op het terrein van Standaard Luik
— Feest van Wallonië en andere manifestaties van een grote of middelgrote omvang met 

een lokaal of een bovenlokaal karakter
— Feest van 15 augustus
— Betogingen in het kader van het Turks-Koerdisch conflict

 De dienst dierengezondheid heeft aan de gemeentelijke en politieoverheden de instructies  •
van het Crisiscentrum (i.s.m. het FAVV) overgemaakt betreffende de vogelgriep, de 
blauwtong bij schapen en het Offerfeest

 Opvolging van de RAR overgemaakt aan de politiediensten in de provincie •
 Uitwerking van een vademedecum tot provinciale coördinatie op het vlak van  •

wielerwedstrijden

Provincie Namen
 Omzendbrief betreffende de reglementering op de verkoop en gebruik van vuurwerk •
 Vogelgriep: wijziging van de maatregelen •
 Verschillende coördinatievergaderingen betreffende de veiligheid bij het organiseren van  •

autorallys in samenwerking met de organisatoren van de rally’s de gemeenten de lokale en 
federale politie, de brandweer en de diensten voor dringende medische hulpverlening.

Provincie Waals-Brabant
Bestuurlijke organisatie van de wetgevende verkiezingen (wettelijke opdracht die terzake aan 
de gouverneur is toevertrouwd).

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad
Geen richtlijn omdat er zich geen bijzonder evenement in 2007 voordeed.
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Wedstrijden met motorrijtuigen

De gouverneur gaat na of bij de organisatie van ritten en wedstrijden voor motorrijtuigen een 
bijzondere verzekering werd afgesloten voor de burgerlijke aansprakelijkheid.

De gouverneur heeft ook specifieke taken bij de organisatie van wedstrijden voor 
motorrijtuigen (die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben), zoals het waken 
over de samenhang en de verenigbaarheid van de door de verschillende gemeenten getroffen 
(veiligheids)maatregelen.

Daarnaast wordt nagegaan of over het gehele parcours eenzelfde veiligheidsniveau bereikt 
wordt wanneer de wedstrijd plaatsvindt op het grondgebied van meerdere gemeenten of 
provincies.

Aantal machtigingen in het kader van de wetgeving inzake
de verplichte aansprakelijkheidverzekering inzake motorrijtuigen

Provincie Antwerpen 51

Provincie Limburg 95

Provincie Oost-Vlaanderen 64

Provincie Vlaams-Brabant 41

Provincie West-Vlaanderen 107

Provincie Henegouwen 44

Provincie Luik 250

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 44

Provincie Waals-Brabant 11

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 0

Aantal snelheidswedstrijden op de openbare weg (KB 28/11/1997)
Provincie Antwerpen 1

Provincie Limburg 1

Provincie Oost-Vlaanderen 6

Provincie Vlaams-Brabant 3

Provincie West-Vlaanderen 12

Provincie Henegouwen 12

Provincie Luik 174

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 11

Provincie Waals-Brabant 7

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 1

West-Vlaanderen:
Drie maal werd een gunstig advies verleend aan een andere gouverneur in toepassing van 
artikel 8 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
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Wapenwet

De wapenwet van 8 juni 2006 kent aan de 
gouverneur een centrale rol toe inzake 
wapenvergunningen en -erkenningen. Deze 
wet trad gedeeltelijk in werking op 9 juni 
2006, de dag waarop ze in het Belgisch 
Staatsblad werd bekendgemaakt. 

Een aantal bepalingen werden pas later, bij 
koninklijk besluit van 29 december 2006, in 
werking gesteld. De nieuwe bepalingen 
inzake het uniek identificatienummer van 
wapens, de wapenhandelaars en 

schietstanden, en de draagvergunningen daarentegen werden nog niet in werking gesteld. 

De uitvoeringsbesluiten van de wet van 1933 alsook sommige bepalingen van de vroegere wet 
blijven tijdelijk van toepassing tot ze vervangen of opgeheven worden en voor zover ze niet 
strijdig zijn met de nieuwe wet.

De taken van de federale wapendiensten in de provincies zijn door de nieuwe wapenwet 
gevoelig uitgebreid. Hiertoe werd het personeelsbestand uitgebreid met 50 extra medewerkers 
om de diensten in de verschillende provincies te versterken. Tegelijk kregen alle medewerkers 
een spoedcursus over de nieuwe wapenwetgeving. Tevens werd door de Conferentie van 
Gouverneurs beslist om voor de afhandeling van de dossiers gebruik te maken van het 
Ariadne-programma, een geautomatiseerd dossieropvolgingssysteem ontwikkeld door het 
provinciebestuur Limburg. 

1.1  Wapenvergunningen
De gouverneur is sedert de inwerkingtreding van de wet bevoegd voor het verlenen van 
wapenvergunningen. Na gunstig advies van de korpschef van de lokale politie van de 
verblijfplaats van de aanvrager, kan de gouverneur een vergunning voor het bezitten van een 
vuurwapen afleveren indien aan de wettelijke voorwaarden voldaan is.

Voor de houders van een jachtverlof die lange vuurwapens ontworpen (en toegelaten) voor de 
jacht wensen te verwerven geldt een vereenvoudigde registratieprocedure. 

Hetzelfde geldt voor erkende sportschutters die vuurwapens wensen aan te schaffen die 
voorkomen op de lijst voorzien in het ministerieel besluit van 15 maar 2007 waarbij de lijst van 
de vuurwapens wordt vastgesteld die voor sportschutters zijn bestemd en waarvoor de 
houders van een erkenning als sportschutter vrijgesteld zijn van de verplichte vergunning.

Het dient vermeld dat iedere houder van een vuurwapen van de vroegere categorie “jacht en 
sport” op 9 juni 2006 zich naar de lokale politie moet begeven om er onder bepaalde 
voorwaarden een bericht van registratie te bekomen indien hij jager of sportschutter is, of in 
de andere gevallen, een voorlopig immatriculatieattest in afwachting van een eventuele afgifte 
van een bezitsvergunning door de gouverneur.

Bij de invoering van de wapenwet werd tevens voorzien in een aantal overgangsmaatregelen 
die wapenbezitters moeten toelaten om zich in regel te stellen met de nieuwe wapenwet. Zo 
kan eenieder die op de datum van de inwerkingtreding van deze wet een wapen of munitie 
voorhanden heeft waarvoor een vergunning is vereist, de vereiste vergunning aanvragen tot 31 
oktober 2008, zonder dat het illegaal bezit een gerechtelijke vervolging kan teweegbrengen, 
voor zover het wapen niet wordt gezocht of staat geseind.

 1



Vergunningen, toelatingen en documenten

85 naar inhoud

1.2.  Erkenningen inzake wapens en munitie (handelaars, 
tussenpersonen, verzamelaars)

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een activiteit als wapenhandelaar, tussenpersoon of 
wapenverzamelaar wenst uit te oefenen en alle andere personen die een beroep uitoefenen dat 
het voorhanden hebben van vuurwapens impliceert, moeten vooraf een erkenning verkrijgen 
van de gouverneur van de provincie waar de activiteit zal worden uitgeoefend.

De aanvragen worden onderzocht op basis van de adviezen ingewonnen bij de procureur des 
Konings van het betrokken arrondissement en bij de burgemeester bevoegd voor de 
vestigingsplaats en voor de woonplaats van de aanvrager. 

Wat veiligheid betreft legt het koninklijk besluit van 24 april 1997 bijkomende maatregelen op 
die eveneens gecontroleerd moeten worden wanneer het aantal verzamelde wapens meer dan 
30 bedraagt. 

Elke wijziging van de locatie waar de activiteit wordt uitgeoefend dient vooraf te worden 
gemeld aan de gouverneur en impliceert een nieuw onderzoek (nazicht van de 
veiligheidsmaatregelen).

1.3. Schietstanden
Net als bij de wapenhandelaars en wapenverzamelingen worden de aanvragen onderzocht op 
basis van de adviezen ingewonnen bij de procureur des Konings van het betrokken 
arrondissement en bij de burgemeester bevoegd voor de vestigingsplaats en voor de 
woonplaats van de aanvrager. 

1.4.  Machtigingen wapendracht
De machtigingen worden toegekend door de gouverneurs na het advies te hebben ingewonnen 
van de procureur des Konings van het betrokken arrondissement. Dit laatste is wettelijk 
verplicht. Indien de aanvraag gebeurt in het kader van bewakingsopdrachten, valt dit onder de 
bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

1.5.  Intrekking van bezitsvergunningen van vuurwapens
Wanneer de houder van een vergunning tot het voorhanden hebben van een 
vergunningsplichtig vuurwapen zich in een situatie bevindt die nadelig kan zijn voor de 
openbare orde, wordt de vergunning geschorst of ingetrokken door de gouverneur. Dit gebeurt 
meestal op basis van een politieverslag of een aan de gang zijnde gerechtelijk onderzoek.

Vooraleer een beslissing getroffen wordt moet het gemotiveerd advies van de procureur des 
Konings worden ingewonnen.

1.6.  De Europese Vuurwapenpas
Iedereen die zijn wapen(s) wil meenemen naar een ander land van de Europese Unie om er te 
gaan jagen of de schietsport te beoefenen heeft een Europese Vuurwapenpas nodig. Dit is 
eigenlijk een soort van paspoort waarop de vuurwapens vermeld staan die over de grens 
gebracht mogen worden en waarvoor de betrokkene de in België vereiste bezitsvergunningen 
beschikt. Het is tegelijk een bewijs dat de betrokkene in België wel degelijk over de nodige 
vergunningen beschikt voor deze wapens.



Vergunningen, toelatingen en documenten

86 naar inhoud

De gouverneur van de provincie waar de betrokkene zijn verblijfplaats heeft is gemachtigd om 
deze Europese vuurwapenpas af te leveren.

Goedkeuringen / vergunningen afgeleverd inzake wapens in 2007
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Wapenhandel 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1

Wapenverzameling 2 3 15 18 8 0
45(1)

21(2) 4 6

Schietstanden 2 0 0
1(1)

3(2) 4 1 (3) 0 4 0

Wapenbezit 3719
3.960 

(1) 40,37
5.120 

(3)

839(1)

1.182 
(2)

1.357 
(3)

2.122 2775 1949 7859

Wapendracht 10 12 14
6(4)

10(5) 47 3 (3) 19 7 24

Intrekkingen/schorsingen / weigeringen 67 144(2) 21
2(6)

6(7)

104(8)

54 0 29 7 7 86

Europese vuurwapenpas 407 433 310 304(9) 385 152 259 236 163 128

Controle veiligheids maatregelen 10 0 5 28 0 0 0 2 45

Vuurwapens onderworpen aan toelating 2.275

TOTAAL 4.207 4.562 4.398 5.581 3.904 2.280 5.404 2.212 3.870 8.149

Limburg:
(1)  557 nieuwe aanvragen (model 4); 996 aanvragen hernieuwing (model 4); 2.019 

vergunningen in het kader van de overgangsmaatregelen voor jacht- en sportwapens 
(model 6); 388 afgifte model 9

(2)  24 wapenvergunningen werden ingetrokken, 1 geschorst en 119 werden geweigerd

Vlaams Brabant:
(1) wijziging 

(2)  eenmalige schietactiviteit 

(3)  2.636 hernieuwing model 4 + 1.509 nieuwe aanvragen + 975 regularisatie model 9 

(4)  persoonlijke bescherming 

(5)  bewakingsagenten eur. commissie  

(6)  schorsing 

(7)  intrekking 

(8)  weigering 

(9)  199 nieuwe aanvragen + 33 hernieuwingen + 72 wijzigingen 
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West-Vlaanderen: 
(1)  hernieuwingen model 4 

(2)  nieuwe aanvragen 

(3)  regularisaties model 9 

Luik:
(1)  in regularisatie 

(2)  nieuwe vergunningsaanvragen 

(3)  enkele

1.7. Wapeninzamelingen
In het kader van de nieuwe wapenwet moet er tijdens de zogenaamde regularisatieperiode 
afstand gedaan worden van verboden wapens. Tevens kan men bij de lokale politie afstand 
doen van ‘ongewilde’ wapens. Het gaat dan zowel om illegale wapens (wapens die voorheen 
vergunningsplichtig waren, maar waarvoor men nooit een vergunning heeft aangevraagd) als 
om legale wapens, voor dewelke men bij gebrek aan een wettig motief momenteel geen 
vergunning of hernieuwing van vergunning kan krijgen.

Oorspronkelijk liep de regularisatieperiode tot 30 juni 2007. De regularisatieperiode werd pas 
eind 2007 verlengd tot 31 oktober 2008. Pas op het ogenblik van de verlenging van deze 
periode konden er opnieuw wapens worden ingeleverd.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken steunden ook in 2007 het initiatief van de 
grote wapeninzamelacties.

Aantal ingeleverde wapens
Provincie Antwerpen 5.738

Provincie Limburg (1) 13.019 

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams-Brabant (2) 17.710

Provincie West-Vlaanderen 9.403

Provincie Henegouwen onbekend

Provincie Luik meer dan 12.000

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 4.500

Provincie Waals-Brabant onbekend

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 6.066

(1)  Ingeleverde munitie: 75.524 veiligheidspatronen en 584 kg munitie

(2)  Periode van 9 juni 2006 tot 30 juni 2007
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Reisdocumenten

2.1. Paspoorten
De gouverneur is belast met de afgifte van 
paspoorten voor Belgische onderdanen die in het 
buitenland wonen en die op het ogenblik van de 
aanvraag tijdelijk in België verblijven.

2.2.  Reisdocumenten sensu stricto
Daarnaast is de gouverneur als enige bevoegd voor 
de afgifte van reisdocumenten aan erkende 
vluchtelingen en aan bepaalde categorieën 
vreemdelingen die van hun diplomatieke 
vertegenwoordiging in ons land om zeer ernstige 
redenen geen nationale pas kunnen krijgen.

2.3. Visa
Ten slotte zijn de diensten van de gouverneur bevoegd om visa af te leveren of te verlengen 
voor vreemdelingen die tijdelijk in België verblijven of in België ingeschreven zijn.

Dit gebeurt uitsluitend na de schriftelijke toelating van de visadienst van de Dienst 
Vreemdelingenzaken.

Verzamelstaat afgifte en verlenging van paspoorten en reisdocumenten in 2007
Afgeleverd en verlengd overeenkomstig de wet van 14 augustus 1974  

betreffende de afgifte en de verlenging van paspoorten

Paspoorten 
Belgen

Reis-
documenten 
Politieke 
Vluchtelingen

Reis-
documenten 
Vreemde-
lingen

Visa voor 
vreemde-
lingen

Totaal

Antwerpen 177 1015 98 116 1406

Limburg 41 143 5 10 199

Oost-Vlaanderen 145 460 122 18 745

Vlaams-Brabant 102 272 45 50 469

West-Vlaanderen 70 317 73 20 480

Henegouwen 57 241 5 16 319

Luik 59 792 87 8 946

Luxemburg

Namen 50 115 19 0 184

Waals-Brabant 99 75 0 4 178

Admin. Arrond. Brussel-Hoofdstad 232 939 125 341 1637
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Afwijking diplomavereiste architecten

Volgens de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van 
architect heeft de gouverneur de bevoegdheid om na een gemotiveerde aanvraag van de 
houders van bepaalde diploma of opleidingen en mits gunstig advies van het college van 
burgemeester en schepenen van de bouwplaats toe te staan dat ze zelf de plannen tekenen 
voor het (ver)bouwen van de eigen woning en bovendien controle uit te voeren op de 
uitvoering van de werken, dit zonder een beroep te moeten doen op een architect.

Aantal aanvragen goedgekeurd geweigerd
Antwerpen 61 2

Limburg 26 6

Oost-Vlaanderen 52 5

Vlaams-Brabant 28 0

West-Vlaanderen 14 0

Henegouwen 11 2

Luik 16 3

Namen 60 28

Luxemburg

Waals-Brabant 22 0

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 12 1

Bijzondere veldwachters

De gouverneur staat in voor de erkenning van de bijzondere veldwachters die door 
particulieren of openbare instellingen aangesteld worden om hun eigendommen, vis- en 
jachtterreinen, domeinen, gebouwen of installaties te bewaken.

Het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere 
veldwachters bepaalt de nadere regels inzake de wijze van aanstelling van de bijzondere 
veldwachter in toepassing van artikel 64 van het veldwetboek. Dit koninklijk besluit regelt 
verder de opleiding, het uniform, de kentekens, de legitimatiekaart, de bewapening, de 
leeftijdsvoorwaarden, de onverenigbaarheden en de nationaliteitsvoorwaarde. Door dit 
koninklijk besluit is er eindelijk eenvormigheid en duidelijkheid omtrent de wijze van aanstelling 
die door alle provincies moet toegepast worden. 

Concreet betekent dit dat de provinciegouverneur aan elke beëdigde bijzondere veldwachter, 
voor zover deze in orde is met de voorgeschreven voorwaarden, een nieuwe legitimatiekaart 
en een herkenningsteken overhandigt. 

Verder moet op het ogenblik dat het ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 
van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters verschijnt, de 
provinciegouverneur ervoor zorgen dat de basisopleiding en de bijscholingen worden 
georganiseerd. Hij moet er verder op toezien dat de bijzondere veldwachters deze opleidingen 
volgen binnen de voorziene termijnen. Tevens moeten een opleidings- en een 
examencommissie worden geïnstalleerd.

 3
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Aantal bijzondere 
veldwachters

Dossiers behandeld in 2007

Ontslag, overlijden… Nieuwe 
aanvragen

Provincie Antwerpen 151 5 3

Provincie Limburg 97 2 1

Provincie Oost-Vlaanderen 259 51 38

Provincie Vlaams-Brabant 176 9 2

Provincie West-Vlaanderen 154 2 4

Provincie Henegouwen 242 89 20

Provincie Luik (3) 128 0 20

Provincie Luxemburg

Provincie Namen (1) 250

Provincie Waals-Brabant (2) 130 11 12

Administratief Arrondissement  
Brussel-Hoofdstad

0

(1) Bepaalde gegevens kunnen niet worden opgegeven. Een repertorium van de wachters 
wordt thans ontwikkeld in functie van de bepalingen van het K.B. van 8 januari 2006. 

(2) Ten gevolge van de publicatie van het K.B. van 8 januari 2006, is een brief verstuurd aan 
elke in Waals-Brabant erkende private wachter, waarin wordt verzocht zijn situatie te 
regulariseren met het oog op de afgifte van de nieuwe legitimatiekaart. 95 kaarten zijn 
afgeleverd.

(3) Het oude bestand van de provincie Luik telde 690 namen, inbegrepen de overleden 
wachters alsook diegene die hun aktiviteiten hadden stopgezet. Veel wachters hebben het 
ministerieel besluit betreffende de opleiding en de wijziging van de examenvoorwaarden 
voor reeds beëdigde wachters afgewacht om hun aanvraag volgens de nieuwe procedure 
in te dienen. . 128 wachters hebben hun nieuwe legitimatiekaart ontvangen.
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Vergunningen voor tijdelijke 
springstoffendepots

De gouverneur reikt de vergunningen uit voor de tijdelijke opslag van springstoffen. Ingeval 
een fabriek of opslagplaats van eerste klas van exploitant verandert, dient de nieuwe titularis 
door de gouverneur erkend te worden, op advies van de dienst der springstoffen.

Aantal vergunningen goedgekeurd geweigerd
Provincie Antwerpen 4 0

Provincie Limburg 1 2

Provincie Oost-Vlaanderen 4 0

Provincie Vlaams-Brabant 1 0

Provincie West-Vlaanderen 6 0

Provincie Henegouwen 25 0

Provincie Luik (1) 1 0

Provincie Namen 26 (waarvan 22 tijdelijke voor fokloristische evenementen)

Provincie Luxemburg

Waals-Brabant 2 0

Administratief Arrondissement 
Brussel-Hoofdstad

4 0

(1) Naast de toekenning van tijdelijke vergunningen onderzoekt de Gouverneur de dossiers 
voor de toekenning van een permanente vergunning door het Provinciaal College  
(9 dossiers in 2007).
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Rampenfonds, rampenschade

Om uitzonderlijke natuurverschijnselen als een natuurramp (of landbouwramp) te laten 
erkennen, moeten de gemeentebesturen een aanvraag indienen bij de gouverneur.

De gouverneurs stellen het 
dossier samen, met een raming 
van de eventuele schade en het 
aantal slachtoffers per getroffen 
gemeente. Vervolgens wordt 
het volledige dossier aan de 
minister van Binnenlandse 
Zaken (of aan de minister van 
Landbouw) bezorgd. Hij legt 
een globaal dossier voor aan de 
ministerraad die de uiteindelijke 
beslissing neemt over de 
erkenning als natuurramp (of 
landbouwramp).

Slachtoffers van een (erkende) 
natuurramp (of landbouwramp) 
kunnen bij de gouverneur van de provincie waar de beschadigde goederen gelegen zijn, een 
aanvraag indienen om een financiële tegemoetkoming te verkrijgen. De gouverneur laat de 
schade vaststellen door een door hem aangesteld deskundige. Over iedere aanvraag neemt de 
gouverneur een gemotiveerde beslissing.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet de vastgestelde schade rechtstreeks, stoffelijk en 
op het Belgisch grondgebied veroorzaakt zijn door natuurverschijnselen die, omwille van hun 
uitzonderlijk karakter en belangrijke financiële gevolgen, erkend zijn als een algemene ramp of 
als landbouwramp bij een in ministerraad overlegd Koninklijk Besluit.

Gebeurtenissen die in 2007 als algemene ramp erkend werden
 Koninklijk Besluit van 14 december 2006 waarbij de windhoos die heeft plaatsgevonden op  •

20 mei 2006 op het grondgebied van de provincie Namen als algemene ramp wordt 
beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend 
(B.S. van 11 januari 2007).

 Koninklijk Besluit van 14 december 2006 waarbij de hevige regenval die heeft  •
plaatsgevonden op 13 augustus 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van 
de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp word beschouwd en waarbij de 
geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend (B.S. van 11 januari 2007).

 Koninklijk Besluit van 16 januari 2007 waarbij de windhozen die hebben plaatsgevonden op  •
1 oktober 2006 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen en 
Waals-Brabant als algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische 
uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend (B.S. van 30 januari 2007).

 Koninklijk Besluit 16 januari 2007 van waarbij de tornado die heeft plaatsgevonden op 14 en  •
15 juni 2002 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie Antwerpen 
als algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze 
ramp wordt afgebakend (B.S. van 30 januari 2007).
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 Koninklijk Besluit van 21. april 2007 waarbij de stormwinden die op 18 en 19 januari 2007  •
schade hebben aangericht in talrijke Belgische gemeenten als algemene ramp worden 
beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend 
(B.S. van 10 mei 2007).

 Koninklijk Besluit van 21 april 2007 waarbij de overvloedige regenval, plaatselijk vergezeld  •
van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 16 en 17 augustus 2006 op het 
grondgebied van verschillende gemeenten van de provincie West-Vlaanderen als algemene 
ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt 
afgebakend (B.S. van 7 mei 2007).

 Koninklijk Besluit van 21 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober  •
2006 waarbij de overvloedige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die 
heeft plaatsgevonden op 28 juli 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van 
de provincies Antwerpen, Henegouwen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Administratief 
arrondissement van Brussel-Hoofdstad als algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de 
geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend (B.S. van 7 mei 2007).

Algemene rampen
Provincie Antwerpen Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Tornado die heeft plaatsgevonden op 14 en 15 juni 2002 94 890.152,08 €

Windhozen die hebben plaatsgevonden op 1 oktober 2006 13 667.285 € 

Stormwinden die hebben plaatsgevonden op  
18 en 19 januari 2007

347 3.484.831,38 €  
(geraamd schadebedrag)

TOTAAL 454 5.042.268,46 €

Provincie Limburg Aantal aanvragen Herstelvergoeding
De stormwinden van 18 en 19 januari 2007 93 708.173,01 € 

TOTAAL 93 708.173,01 €

Provincie Oost-Vlaanderen Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Wateroverlast 3-4 juli 2005 (K.B. 28 juli 2005, gewijzigd bij 
K.B. 25 oktober 2005, gewijzigd bij 3 oktober 2006)

372 2 397 940,13 €

Hevige regenval 29 juni 2005 2055 2 831 951,07 €

Hagelbuien 17 juli 2004 106 175 043,76 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, 28-29-30 juli 2005

4 4 894,76 €

Hevige regenval 19 en 20 augustus 2005 36 117 542,15 €

Hevige regenval 10 en 11 september 2005

K.B. 13 maart 2006 41 188 630,21 €

Overvloedige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, 13 juni 2006

29 28 950,48 €

Overvloedige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, 22 juli 2006

24 4 464,38 €

Overvloedige regenval van 24 en 25 augustus 2006 331 2 144 376,70 €

Stormwinden, 18-19 januari 2007 246 10 558,13 €

TOTAAL 3 244 7 904 351,77 €
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Provincie Vlaams-Brabant Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels van 30 april en 1 mei 2004 (KB 7 april 2005)

220 2 831 951,07 €

Hevige regenval van 29 juni 2005 (KB 25 oktober 2005) 175 043,76 €

Hevige regenval van 29 en 30 juli 2005 (KB 13 maart 2006) 54 4 894,76 €

Hevige regenval van 19 en 20 augustus 2005 (KB 13 maart 
2006)

117 542,15 €

Hevige regenval van 10 en 11 september 2005 (KB 13 maart 
2006)

132

Hevige regenval van 6 juli 2006 (KB 3 oktober 2006) 427 188 630,21 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, van 28 juli 2006

1 28 950,48 €

Stormwinden van 18 en 19 januari 2007 272 4 464,38 €

TOTAAL 1.689.841,69 €

Provincie Vlaams-Brabant Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Hevige regenval van 23 en 24 augustus 2002  
(KB 23 en 24 augustus 2002)

220 392.299,09 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels van 30 april en 1 mei 2004 (KB 7 april 2005)

54 78.355,66 €

Hevige regenval van 29 juni 2005 (KB 25 oktober 2005) 132 236.793,02 €

Hevige regenval van 29 en 30 juli 2005 (KB 13 maart 2006) 427 530.411,92 €

Hevige regenval van 19 en 20 augustus 2005  
(KB 13 maart 2006)

1 1.248,26 €

Hevige regenval van 10 en 11 september 2005  
(KB 13 maart 2006)

272 392.651,86 €

Hevige regenval van 6 juli 2006 (KB 3 oktober 2006) 16 4.434,45 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, van 28 juli 2006

120 49.061,72 €

Stormwinden van 18 en 19 januari 2007 59 4.585,71 €

TOTAAL 1.301 1.689.841,69 €

Provincie West-Vlaanderen Aantal aanvragen Herstelvergoeding
De hagelbuien van 17 juli 2004 50 235.569,24 € 

De overvloedige neerslag, plaatselijk vergezeld van intense 
hagelbuien van 15 en 16 augustus 2004  
(K.B. van 28 juli 2005)

177 2.904.605,91 €

De overvloedige regenval van 3 en 4 juli 2005  
(K.B. van 28 juli 2005) 4006 100.674.218,53 €

De hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, van 28, 29 en 30 juli 2005 7 40.448,51 €

De hevige regenval van 19 en 20 augustus 2005 1 3.190 € 

De hevige regenval van 10 en 11 september 2005 51 224.126,66 € 

De hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels, van 13 juni 2006 44 1.155.403,38 €

De hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels van 22 juli 2006 72 655.243,50 €

De hevige regenval van 13 augustus 2006 55 706.066,70 €

De overvloedige regenval op 24 en 25 augustus 2006 2 562,45 €

TOTAAL 4.465 106.599.434,88 €
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Provincie Henegouwen Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Overvloedige regenval op 3 et 4 juli 2005 301 5.162.781,4 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels op 29 juni 2005

321 1.895.159,65 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels op 29 et 30 juli 2006

1 51.581,97 €

Hevige regenval op 19 et 20 augustus 2005 38 251.395,07 €

Hevige regenval op 10 et 11 september 2005 34 281.779 ,24 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels op 22 juli 2006

6 19.512,34 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels op 28 juli 2006

5 27.606,69 €

Hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote 
hagelkorrels op 13 juni 2006

42 100.856,24 €

Tornado’s op 1 oktober 2006 8 964.692,23 €

Stormwinden op 18 en 19 januari 2007 77 780.301,26 €

TOTAAL 833 9.535.666,09 €

Provincie Luik Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Hevige regenval lokaal vergezeld van grote hagelkorrels op 
30 april en 1 mei 2004

430 294.730,77€ 

Hevige regenval lokaal vergezeld van grote hagelkorrels op 
29 juni 2005

167 156.547,01 € 

Hevige regenval lokaal vergezeld van grote hagelkorrels op 
29 en 30 juli 2005

43 27.952,54 € 

TOTAAL 640 479.230,32 €

Provincie Namen Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Tornado van 20 mei 2006 1 10.342,98 €

Stormwinden van 18 en 19 januari 2007 58 2.483.173,38 € 

TOTAAL 59 2.229.437,98 €

Provincie Waals-Brabant Aantal aanvragen Herstelvergoeding
Hevige regenval op 10 et 11 september 2005 32 39.553,99 € 

Hevige regenval en hagelkorrels op 5 mei 2006 28 23.046,05 € 

Hevige regenval op 6 juli 2006 38 150.000,00 €

Tornado op 1 oktober 2006 3 755.852,72 € 

Stormwinden op 18 en 19 januari 2007 13 In behandeling

TOTAAL 114 In behandeling

Administratief Arrondissement  
Brussel-Hoofdstad

Aantal aanvragen Herstelvergoeding

Hevige regenval vergezeld van hagelkorrels op 29 juni 2005 82 35 062,99 €

Hevige regenval lokaal vergezeld van grote hagelkorrels op 
29 en 30 juli 2005 

1288 1 421 591,60 €

Hevige regenval op 10 en 11 september 2005 707  624 572,62 €

Overvloedige regenval op 14 juni 2007 1722  752.985,86 €

TOTAAL 3799 2 834 213,07€ 
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Vertalingen van bestuurlijke akten

Het betreft vertalingen die bij toepassing van artikel 13 §1 van de wetten op het gebruik der 
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, kosteloos worden afgeleverd aan 
particulieren of lokale openbare diensten die er de noodzakelijkheid van aantonen. De 
wetgever heeft deze opdracht toevertrouwd aan de gouverneur van de provincie waar de 
woonplaats van de aanvrager is gevestigd.

Aantal vertalingen van bestuurlijke akten
Provincie Antwerpen 85 (1)

Provincie Limburg 793

Provincie Oost-Vlaanderen 875

Provincie Vlaams-Brabant Geen cijfers beschikbaar

Provincie West-Vlaanderen 612

Provincie Henegouwen:  
Arrondissementscommissariaat van Moeskroen

512 (2)

213

Provincie Luik 325

Provincie Namen 0

Provincie Waals-Brabant 113

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 195

(1)  + 75 bladzijden voor vertaling 

(2)  + 975 bladzijden voor vertaling

Verkiezingen voor de  
Federale Wetgevende Kamers

Volgens het kieswetboek is de gouverneur of de door hem aangeduide ambtenaar 
verantwoordelijk voor het uitoefenen van bepaalde handelingen in het kader van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement en voor de nationale en regionale parlementen. 

Het gaat om.:

 De kiezerslijsten, de indeling van de kiezers in stemafdelingen en het bepalen van de  •
volgorde van de afdelingen. Dit voor elk kanton, te beginnen met de hoofdplaats;

 Het tijdig bezorgen van de “voor echt verklaarde uittreksels” uit de kiezerslijsten,  •
opgemaakt per stemafdeling aan elke voorzitter van de kantonhoofdbureaus;

 Het nemen van de nodige maatregelen opdat ieder inzage zou kunnen nemen van de lijsten  •
met de samenstelling van de bureaus zoals ze aan de voorzitter van de kantonbureaus 
werden bezorgd.

Tevens dient toezicht gehouden op het tijdig bezorgen door het college van burgemeesters en 
schepenen van de oproepingsbrieven aan de kiezers. 

 2

 3



Andere federale taken

99 naar inhoud

De gouverneur dient ook te zorgen voor de verdeling van het kiespapier.

De gouverneur staat in voor de betaling van de verkiezingsuitgaven die wettelijk ten laste 
vallen van de gemeenten en verdeelt deze kost over de verschillende gemeenten naar rata van 
het aantal kiezers en rekening houdend met het al dan niet elektronisch stemmen.

Na de verkiezingen worden de niet gebruikte stembiljetten in ontvangst genomen en, na de 
goedkeuring van de verkiezingen, vernietigd.

Grenspalen

Internationale verdragen dragen de vaststelling en de beschrijving van de plaats, het 
onderhoud en de instandhouding (vervanging en herplaatsing) van de grenspalen op aan de 
provinciegouverneur. In de meeste provincies bestaat hiervoor een permanente 
grenscommissie.

Provincie Limburg

Activiteiten met Nederlands Limburg
 Gewone schouw enkele grenspalen door de Nederlandse gemeenten en de dubbele  •

grenspalen door de Belgische provincie Limburg

 Schilderen van 4 moeilijk te bereiken grenspalen, coördinatie door de voltallige commissie  •
 Jaarlijkse vergadering op 5 december te Hasselt •

Activiteiten met Noord-Brabant
 Jaarlijkse vergadering op 12 december te ‘s-Hertogenbosch •

Provincie West-Vlaanderen

Grens België en Nederland:
 Commissievergadering op 14 november 2007 te Middelburg •

Grens België en Frankrijk:
 Onderhoud en de eventuele vervanging van 26 grenspalen teneinde de oorspronkelijke  •

toestand volgens het Grensverdrag van Kortrijk van 28 maart 1820 te herstellen - ook 2007 
werd door de FOD Buitenlandse Zaken en Frankrijk nog geen akkoord bereikt inzake de 
financiering.

Provincie Oost-Vlaanderen
Jaarlijkse vergadering Permanente Grenscommissie (provincies Oost- en West-Vlaanderen en 
provincie Zeeland) op 14 november 2007

Schilderwerken grenspalen 304 tot en met 323 (grens provincie Oost-Vlaanderen en provincie 
Zeeland)
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Provincie Henegouwen 

Grens tussen België en Frankrijk.
Door de tijd zijn bepaalde grenspalen die het grondgebied tussen België en Frankrijk afbakenen 
hetzij verdwenen hetzij verplaatst. Tengevolge van ontvangen meldingen werd het advies 
gevraagd van de korpschefs van de betrokken politiezones. De betrokken feiten deden zich op 
sommige plaatsen daadwerkelijk voor zodat een nieuwe plaatsing van grenspalen nodig is.

Er bestaat op dit ogenblik evenwel geen permanente commissie voor de grens tussen de 
provincie Henegouwen en Frankrijk.

Deze commissie dient te worden opgestart door de Minister voor Buitenlandse Zaken met zijn 
Franstalige collega.

Hiervoor werd op 7 augustus 2006 een schrijven gericht aan de Minister voor Buitenlandse 
Zaken Karel DE GUCHT, waarop nog geen antwoord werd ontvangen. Het dossier wordt 
opgevolgd.

Provincie Luik

Grens tussen de provincie Luik en Nederlands Limburg:
Vergadering van de commissie op 5 december 2007 te Hasselt (de provincie Luik is hiervoor 
aangesloten bij de vergaderingen van de commissie van Belgisch en Nederlands Limburg)

Adviezen vergunning apothekers

De gouverneur brengt aan de Algemene Farmaceutische Inspectie advies uit voor de vestiging 
en overbrenging van apotheken.

Aantal adviezen vestiging en overbrenging apotheken
Provincie Antwerpen 4

Provincie Limburg 2

Provincie Oost-Vlaanderen 5

Provincie Vlaams-Brabant 0

Provincie West-Vlaanderen 5

Provincie Henegouwen 1

Provincie Luik 1

Provincie Luxemburg 0

Provincie Namen 0

Provincie Waals-Brabant 2

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad 0

 5



Andere federale taken

101 naar inhoud

Opdrachten voor de erkende niet-
confessionele levensbeschouwelijke 
gemeenschappen

De wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast 

met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen bepaalt dat de gouverneur of zijn vertegenwoordiger 
van rechtswege lid is met adviserende stem van de raad van bestuur van de “instelling voor 
morele dienstverlening van de centrale Vrijzinnige Raad” die in elke provinciehoofdplaats en in 
Brussel-Hoofdstad opgericht is.

Dezelfde wet voorziet dat de gouverneur de begroting en de rekening van deze instelling aan 
de minister van Justitie overmaakt.

Personeel ter beschikking gesteld door de 
FOD Binnenlandse Zaken

Aan de gouverneurs worden door de FOD Binnenlandse Zaken een aantal federale 
personeelsleden ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van de federale opdrachten.

Aantal personeelsleden (1) statutair contractueel 
Provincie Antwerpen 12 27

Provincie Limburg 20 16

Provincie Oost-Vlaanderen 16 26

Provincie Vlaams-Brabant 20 13 

Provincie West-Vlaanderen 22 29

Provincie Henegouwen 27 25

Provincie Luik 21 29

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 13 17

Provincie Waals-Brabant 7 14

Administratief Arrondissement 
Brussel-Hoofdstad

5 33

(1)  De personeelsaantallen die niet zijn uitgedrukt in voltijdse equivalenten
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Kredieten ter beschikking gesteld door de 
FOD Binnenlandse Zaken

De FOD Binnenlandse Zaken stelt de gouverneurs werkings- en investeringskredieten ter 
beschikking voor het uitvoeren van de federale taken.

Werkingsmiddelen Investeringsmiddelen
Provincie Antwerpen 124.000 € (1) 19.500 €

Provincie Limburg 181.306 € 52.245 €

Provincie Oost-Vlaanderen 211 000 € 13 976,75 €

Provincie Vlaams-Brabant 139.133 € 23.671,33 €

Provincie West-Vlaanderen 192.563 € 13.116 €

Provincie Henegouwen 216.000 € 18.000 €

Provincie Luik 233.000 € 20.000 €

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 130.306 € 12.500 €

Provincie Waals-Brabant 124.403 € 18.500 €

Administratief Arrondissement 
Brussel-Hoofdstad

210.000 € 56.000 €

(1)  De huisvestingskosten worden rechtstreeks door de FOD betaald

Het College van Provinciegouverneurs

Ten aanzien van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten kunnen de gouverneurs van 
Limburg en Henegouwen hun bevoegdheid tot vernietiging, niet-goedkeuring of het 
dwangtoezicht slechts uitoefenen na eensluidend advies van het College van Gouverneurs, 
behoudens wanneer het vernietigings- of niet-goedkeuringsbesluit getroffen wordt wegens 
schending van de taalwetgeving. Voor beide gemeenten zijn aan het college van gouverneurs 
ook bepaalde bevoegdheden overgedragen van de deputatie van de provincie Limburg en van 
het provinciaal college van de provincie Henegouwen (vb. de geldigverklaring, in geval van 
bezwaar, van de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezing van de leden van de raad of het 
vast bureau van het OCMW).

Tijdens de zitting van 4 juli verwierp het College van Gouverneurs de klacht die mevrouw 
Chantal Bertouille op 27 februari 2007 had ingediend tegen het gemeenteraadsbesluit van 
Komen-Waasten, dat haar in de rangorde van de schepenen de derde plaats toewees, als 
onontvankelijk wegens laatijdigheid.

De gouverneur van de provincie Limburg heeft op 29 november 2007 een besluit geschorst 
van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Voeren van 13 juli 2007 
betreffende de haalbaarheidsstudie tegen betaling van personeelskosten. Dit schorsingsbesluit 
werd in toepassing van art.7 §2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 aan de 
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voorzitter van het college van provinciegouverneurs verstuurd op 29 november 2007. Het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente Voeren zou op 9 januari 2008 dit 
geschorste besluit hebben ingetrokken.

Op dezelfde datum heeft de gouverneur van de provincie Limburg ook een besluit geschorst 
van de gemeenteraad van Voeren van 20 september 2007 betreffende de goedkeuring van de 
ereloonovereenkomst A + D Engels. Dit schorsingsbesluit werd eveneens aan de voorzitter van 
het college van gouverneurs verstuurd op 29 november 2007. De gemeenteraad van de 
gemeente Voeren heeft op 27 december het kwestieuze besluit tot toekenning van een 
opdracht aan A+D Engels ingetrokken. 

De Conferentie van Gouverneurs

De gouverneurs houden geregeld een overlegvergadering bij de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken aangaande de uitvoering van hun federale opdrachten of over de 
voorbereiding van wetgevende initiatieven die hun taken betreffen. 

Daarnaast vergaderen de gouverneurs of hun afgevaardigden met de federale ministers voor 
wie ze opdrachten uitvoeren.

De Conferentie van Gouverneurs vergaderde elf maal in 2007: op 17 januari, 7 februari,  
7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli, 5 september, 3oktober, 7 november en 5 december. 
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Eervolle onderscheidingen

De gouverneur adviseert in de procedure voor het toekennen van eervolle onderscheidingen in 
de nationale orde en de burgerlijke eretekens voor de leden van de brandweerdiensten. Dit is 
ook het geval m.b.t. de onderscheidingen voor daden van moed en zelfopoffering.

Aantal behandelde dossiers voor brandweerdiensten

Nationale orden Burgerlijke 
eretekens

Eretekens Moed 
en Zelfopoffering

Provincie Antwerpen 89 40 4

Provincie Limburg 7

Provincie Oost-Vlaanderen 167 178 22

Provincie Vlaams-Brabant (1) 

Provincie West-Vlaanderen 203 133

Provincie Henegouwen 48 0

Provincie Luik 6 38 3(2)

Provincie Luxemburg

Provincie Namen 0 0 0

Provincie Waals-Brabant 0 10 0

Administratief Arrondissement 
Brussel-Hoofdstad(3)

9 9

(1)  Deze dossiers worden in Vlaams-Brabant niet door de Federale Afdeling behandeld 

(2)  3 brevetten uitgereikt 1 dossier in behandeling 

(3)  Er was ook één weigering van een onderscheiding in een nationale orde.
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Protocollaire opdrachten

De gouverneurs zijn de bevoegde instantie voor de ontvangst en de begeleiding van de 
hoogwaardigheidsbekleders, de ambassadeurs, de consuls, de buitenlandse delegaties, de 
eregasten alsmede de leden van de Koninklijke Familie. 

Overzicht van officiële ontvangsten en 
bezoeken

Provincie Antwerpen

Bezoeken van de leden van de Koninklijke Familie aan Antwerpen:
 Z.K.H. Prins Filip - bezoek Katholieke Hogeschool te Mechelen en het Gemeentelijk Instituut  •

voor Technisch en Handelsonderwijs te Nijlen op maandag 5 februari 2007

 Z.K.H. Prins Laurent - bezoek Dierenkliniek te Hoboken op dinsdag 24 april 2007 •
 Z.K.H. Prins Filip en H.K.H. Prinses Mathilde - bezoek Technopolis Mechelen op woensdag  •

13 juni 2007

 Z.K.H. Prins Laurent - uitreiking Milieucharter (PIBA Ranst) op donderdag 21 juni 2007 •
 H.K.H. Prinses Mathilde - dansvoorstelling De Warande te Turnhout op   •

zaterdag 15 september 2007

 Z.K.H. Prins Filip - jaarlijkse bedevaart Fort van Breendonk op zondag 16 september 2007 •
 H.K.H. Prinses Mathilde - bezoek Bond zonder Naam te Antwerpen op   •

donderdag 11 oktober 2007

 H.K.H. Prinses Astrid - bezoek Universiteit Antwerpen (Nucleaire Genetica)   •
op vrijdag 26 oktober 2007

 Z.K.H. Prins Filip - bezoek Koninklijk Atheneum te Antwerpen op   •
donderdag 22 november 2007

 H.K.H. Prinses Mathilde - bezoek Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen   •
op vrijdag 30 november 2007

Ontmoetingen met leden van de Koninklijke Familie:
 Nieuwjaarsreceptie Hof - Koninklijk Paleis op woensdag 24 januari 2007 •
 Gala-avond Koning Boudewijnstichting in aanwezigheid van H.K.H. Prins Filip en Prinses  •

Mathilde op donderdag 24 mei 2007

Buitenlands Staatsbezoek:
 Staatsbezoek Groothertog Henri van Luxemburg, in aanwezigheid van Z.M. Koning Albert II  •

op woensdag 21 maart 2007

Contacten buitenlandse Diplomatie:
 Ontvangst van H.E. mevr. Mamoruti Tiheli, ambassadeur van Lesotho,   •

op maandag 19 maart 2007

 Ontvangst van Z.E. de heer Azusa Hayashi, ambassadeur van Japan,   •
dinsdag 20 maart 2007
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 Ontvangst van Z.E. de heer Almir Franco de Sá Barbuda, ambassadeur van Brazilië,   •
op woensdag 18 april 2007

 Ontvangst van de heer Nadjib Riphat Kesoema, ambassadeur van Indonesië   •
op maandag 23 april 2007

 Ontvangst van Z.E. de heer Anil Kumar Nayar, ambassadeur van Singapore   •
op dinsdag 29 mei 2007

 Ontvangst van de heer S. Fox, ambassadeur van de V.S., op donderdag 19 juli 2007 •
 Ontvangst van de heer Baranovski, consul-generaal van de Russische Federatie   •

op maandag 10 september 2007

 Ontvangst van Z.E. de heer Pisan Manawapat, ambassadeur van Thailand   •
op maandag 17 september 2007

 Ontvangst van Z.E. de heer Dominique Boche, ambassadeur van Frankrijk   •
op maandag 17 september 2007

 Ontvangst van Z.E. de heer Vladimir Müller, ambassadeur van Tsjechië   •
op maandag 22 oktober 2007

 Ontvangst van Z.E. de heer Ramon Custodio Espinoza, ambassadeur van Honduras   •
op vrijdag 9 november 2007

Grensoverschrijdende contacten:
 Werklunch havenbesturen Antwerpen, Gent en Zeebrugge, naar aanleiding van Rijn- •

Schelde-Delta samenwerking, op maandag 12 februari 2007

 Rijn-Schelde-Delta bijeenkomst in Gent op maandag 5 maart 2007 •
 Rijn-Schelde-Delta bijeenkomst in Middelburg op maandag 4 juni 2007 •
 Bezoek Erecommissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant, F.J.M. Houben   •

op woensdag 21 november 2007

Internationale contacten:
 Ontvangst van mevrouw Beatrice Marshoff, Premier Free State Province   •

op dinsdag 18 september 2007

 Ontvangst delegatie Tianjin en de ambassadeur van China op woensdag 19 september 2007 •
 Ontvangst delegatie provincie Shaanxi op maandag 24 september 2007 •

Officiële plechtigheden en ontvangsten:
 Ontvangst Moslim Executieve Antwerpen op vrijdag 16 februari 2007 •
 Bezoek van het Vlaamse Parlement aan Antwerpen op vrijdag 9 maart 2007 •
 Kransneerlegging - Nationale Confederatie van Politieke gevangenen en Rechthebbenden  •

van België op zaterdag 24 maart 2007

 Ontvangst Verenigde Oudstrijdersbonden Antwerpen op vrijdag 20 april 2007 •
 Kransneerlegging - Nationaal Feest op zaterdag 21 juli 2007 •
 Te Deum op zaterdag 21 juli 2007 •
 Ontvangst Chinese delegatie (Janssen Pharmaceutica - terracotta-project)   •

op woensdag 27 juni 2007

 Ontvangst van Commandant W. Robberecht van het Belgische fregat Leopold I   •
op donderdag 30 augustus 2007

 Kransneerlegging - Dag der Zeelieden op zaterdag 1 september 2007 •
 Kransneerlegging - 63ste herdenking Bevrijding stad Antwerpen   •

op zaterdag 1 september 2007
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 Kransneerlegging - Cromwell Tank op zondag 2 september 2007 •
 Kransneerlegging - Overleden en gesneuvelde weerstanders NKB   •

op zondag 9 september 2007

 Ontvangst Kapitein-ter-zee Pablo Marcelo Vignolles van het marineschip Libertad   •
op maandag 10 september 2007

 Kransneerlegging - Fort van Breendonk op zondag 16 september 2007 •
 Uitreiking Plantinprijs op maandag 8 oktober 2007 •
 Kransneerlegging - Monument van de Zeelieden op zondag 11 november 2007 •
 Te Deum op donderdag 15 november 2007 •
 Ontvangst winnaars Provincieshow op donderdag 13 december 2007 •

Representatie binnen de Provincie Antwerpen:
 Er werden 18 verenigingen door de gouverneur ontvangen die vanaf 2007 de titel  •

‘Koninklijk’ mogen voeren

 De gouverneur bracht in 2007 een werkbezoek aan de gemeenten Ranst, Duffel en  •
Vosselaar

 Daarnaast waren er nog tal van ontvangsten, manifestaties en plechtigheden waarop de  •
gouverneur aanwezig was

Provincie Limburg

Bezoeken van leden van de Koninklijke Familie aan Limburg:
 Bezoek van H.K.H. Prinses Mathilde aan “Basiseducatie” te Maasmechelen   •

op donderdag 1 maart 2007

 Aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid bij de voorstelling van “Imago Tijl” te Neerpelt   •
op zaterdag 10 maart 2007

 Bezoek van H.K.H. Prinses Astrid aan Kinderopvang “Hummeltjes” te Hasselt   •
op vrijdag 19 oktober 2007

Ontmoetingen met leden van de Koninklijke Familie:
 Bezoek van H.K.H. Prinses Astrid aan kinderkankerfonds “Actie Lienemien” te Kasteel  •

Hardelingen Sint-Huibrechts-Hern op dinsdag 17 oktober 2007

 Ontmoeting met Z.K.H. Prins Laurent - opening Conceptstore Helsen te Hasselt   •
op woensdag 18 oktober 2007

 Koningsfeest Paleis der Natie Brussel op donderdag 15 november 2007 •

Contacten buitenlandse Diplomatie:
 Ontmoeting met Z.E. de ambassadeur van Brazilië op dinsdag 3 april 2007 •
 Ontmoeting met Z.E. de ambassadeur van Cuba op dinsdag 10 april 2007 •
 Ontmoeting met Z.E. de ambassadeur van Cuba op vrijdag 20 april 2007 •
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van Japan aan Limburg op maandag 23 april 2007 •
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van België in Den Haag aan Limburg op vrijdag 1 juni 2007 •
 Opening Internationaal Filmfestival ingericht door consulaat van Italië te Genk   •

op donderdag 7 juni 2007

 Ontmoeting met Z.E. de ambassadeur van Oman op donderdag 28 juni 2007 •
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van Indonesië aan Limburg op dinsdag 4 september 2007 •
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Grensoverschrijdende contacten:
 Ontmoeting Maatschappij voor Nijverheid en Handel in NL te Valkenburg   •

op woensdag 24 januari 2007

 Leerstoel Jacques Delors (UHasselt) - project 4 Alma-Universiteiten: Aken - Luik   •
Maastricht - Hasselt op donderdag 25 januari 2007

 Bestuursvergadering Euregio-Maas-Rijn in Eupen op maandag 5 maart 2007 •
 Debat VKW - LWV in Maastricht op donderdag 15 maart 2007 •
 Vergadering Nederlands en Vlaams Maasbekken (Integraal Waterbeleid) te Hasselt   •

op dinsdag 20 maart 2007

 Lustrumviering BENEV (Belgisch-Nederlandse Vereniging Maasland) te Maastricht   •
op donderdag 12 april 2007

 Informeel bestuurlijk overleg Euregio-Maas-Rijn te Maastricht op vrijdag 27 april 2007 •
 Ontvangst J.M. Barosso, voorzitter van de Europese Commissie, te Brussel   •

op vrijdag 4 mei 2007

 Ontmoeting Nederlandse ondernemers te Hasselt op vrijdag 1 juni 2007 •
 Ontmoeting Deputatie Limburg - Gedeputeerde Staten Noord-Limburg NL te Hasselt   •

op dinsdag 5 juni 2007

 Meeting ondernemers beide Limburgen te Maastricht op maandag 25 juni 2007 •
 Informeel bestuurlijk overleg Euregio-Maas-Rijn te Maastricht op dinsdag 26 juni 2007 •
 Belgisch-Nederlands OLS-treffen (Oud Limburgs Schuttersfeest) in NL te Nederweert   •

op zondag 1 juli 2007

 Bezoek gouverneurs van Luxemburg, Namen en Henegouwen aan het opleidingscentrum  •
voor brandweerpersoneel te Zwartberg (Genk) op dinsdag 3 juli 2007

 Vergadering Nederlands en Vlaams Maasbekken (Integraal Waterbeleid) te Hasselt   •
op maandag 27 augustus 2007

 Contact Belgische en Nederlandse Ondernemers (VKW - LWV) te Grathem   •
op dinsdag 4 september 2007

 Belgisch-Nederlands Damesschuttersfeest (DLS) te Stokkem op zondag 16 september 2007 •
 Lancering spoorlijn Lanaken - Maastricht te Maastricht op maandag 17 september 2007 •
 Informeel bestuurlijk overleg Euregio-Maas-Rijn te Maastricht   •

op woensdag 19 september 2007

 Huldiging winnaars Belgisch-Nederlands OLS-treffen (Oud Limburgs Schuttersfeest) te  •
Hasselt op maandag 8 oktober 2007

 Symposium met Nederlandse bestuurders Waterschappen en Waterbeheer in Hasselt   •
op dinsdag 9 oktober 2007

 Event Crossing Borders - Europees Parlement Brussel op donderdag 6 december 2007 •
 Ondernemerssymposium MKB “voor betere grensoverschrijdende samenwerking” te Thorn  •

op dinsdag 18 december 2007

Internationale contacten:
 Economische missie naar India (samen met VKW) van zondag 4 februari tot en met  •

donderdag 15 februari 2007

 Culturele missie naar Turkije (met Limburgse delegatie) van zaterdag 28 april tot en met  •
woensdag 2 mei

 Ontmoeting deelnemers internationaal archiefsymposium te Hasselt op dinsdag 8 mei 2007 •
 Opening Schots weekend en prijsuitreiking te Alden Biesen op vrijdag 7 september 2007 •
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 Symposium “Beeldenproject” in aanwezigheid van Jan Debbaut op vrijdag 26 oktober 2007 •
 Slotevent VOKA “internationaal ondernemen” te Hasselt op donderdag 22 november 2007 •
 Ontvangst delegatie GUNZE (CEO-Japan) op vrijdag 7 december 2007 •

Officiële plechtigheden en ontvangsten:
 Nieuwjaarsontvangst “Gestelde Lichamen Limburg” op woensdag 10 januari 2007 •
 Huldiging winnaars Limburgse Laurier: sportverdienste van het jaar te Neerpelt   •

op vrijdag 16 maart 2007

 Huldiging winnaars Special Olympics: sportverdienste voor andersvaliden   •
op maandag 2 juli 2007

 Feestdag Vlaamse Gemeenschap - viering stadhuis Tongeren op woensdag 11 juli 2007 •
 Te Deum: kathedraal van Hasselt met aansluitend de kransneerlegging aan het monument  •

van de gesneuvelden op zaterdag 21 juli 2007

 Opening academiejaar van de Universiteit Hasselt met uitreiking Prijs voor de meest  •
verdienstelijke student, gevolgd door de Toga-optocht, op woensdag 26 september 2007

 Bezoek van minister Rudy Demotte aan Limburg op dinsdag 23 oktober 2007 •
 Herdenkingsplechtigheid van de gesneuvelden in de kathedraal van Hasselt en  •

kransneerlegging aan het monument op zondag 11 november 2007

 Te Deum: kathedraal van Hasselt en aansluitend ontvangst op het Stadhuis   •
op donderdag 15 november 2007

Representatie binnen de Provincie Limburg:
Een overzicht van ontvangsten, manifestaties en plechtigheden binnen en buiten de provincie 
zou een te grote opsomming zijn, alsook de gehouden toespraken en officiële openingen, 
uitreiking van medailles en bezoeken aan tentoonstellingen, bedrijven, instellingen, contacten 
met verenigingen ...

Op woensdag 14 november 2007 sprak de gouverneur zijn rede “Limburg Sterk Merk: 
Oost-West” uit tot de provincieraad van Limburg.

Provincie Oost-Vlaanderen

Bezoeken van de Koninklijke Familie
 Officiële opening Agriflanders met Z.K.H Prins Laurent (Flanders expo)   •

op donderdag 11 januari 2007

 Bezoek Z.K.H. Prins Filip aan Volvo op woensdag 17 januari 2007 •
 Bezoek H.K.H. Prinses Astrid aan het Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde   •

op dinsdag 6 februari 2007

 Bezoek Z.M. Koning Albert onderzoeksgroep Fotonica op dinsdag 13 februari 2007  •
 Bezoek H.K.H. Prinses Astrid aan Huize Effetta op dinsdag 6 maart 2007  •
 Bezoek Prinsenpaar aan Ronse op dinsdag 27 maart 2007 •
 Bezoek H.M. Koningin Paola aan het project: ‘jouw kind groeit op in de wijk’   •

op woensdag 9 mei 2007 

 Bezoek H.K.H. Prinses Astrid aula Gent op donderdag 24 mei 2007 •
 Bezoek H.M. Koningin Paola academische zitting ‘70 jaar wit-gele kruis’ De Bijloke   •

op vrijdag 15 juni 2007

 Bezoek H.K.H. Prinses Astrid aan Sint-Niklaas op zondag 23 september 2007 •
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 Gala-avond Koning Boudewijnstichting met H.K.H. Prins Filip en Prinses Mathilde   •
Handelsbeurs Kouter op woensdag 26 september 2007

 Gala-avond met H.M. Koningin Fabiola ‘40 jaar aandacht voor de geestelijke gezondheid’  •
vormingscentrum dr. Guislain op vrijdag 9 november 2007

Ontmoetingen met de leden van de Koninklijke Familie
 Kerstconcert Koninklijk Paleis op donderdag 20 december 2007 •
 Nieuwjaarsreceptie van het Hof - Koninklijk Paleis op woensdag 24 januari 2007 •

Contacten Buitenlandse diplomatie 
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van Nederland op dinsdag 27 februari 2007 •
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van Bulgarije op dinsdag 3 april 2007 •
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van Japan op dinsdag 5 juni 2007 •
 Bezoek van Z.E. de ambassadeur van Chili in oktober 2007 •

Grensoverschrijdende contacten
 Afscheid van de heer Van Gelder, commissaris van de Koningin -   •

Middelburg op woensdag 10 januari 2007

 Kennismaking met mevrouw Peijs, commissaris van de Koningin -   •
Gent op maandag 5 maart 2007

 Ontvangst grensoverschrijdende brandweer i.s.m. met Zeeland -   •
Gent op woensdag 30 mei 2007

 Kerngroep Eurregionaal Veiligheidsoverleg - Middelburg op vrijdag 29 juni 2007 •
 Grensoverschrijdend Kanaalzoneproject met mevrouw Peijs -   •

Middelburg op donderdag 30 augustus 2007

Internationale contacten
 Bezoek aan Kent van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 april 2007 •
 Ontvangst Chinese delegatie - provinciehuis op dinsdag 26 juni 2007 •
 Bezoek Z.E premier Beatrice Marshoff Free State Province Zuid-Africa -   •

provinciehuis op maandag 17 september 2007  

 Officiële lunch Zuid-Afrikaanse delegatie op woensdag 19 september 2007 •
 Missie naar China van dinsdag 9 tot en met zondag 28 oktober 2007 •

Officiële plechtigheden en herdenkingen
 Feestdag Vlaamse gemeenschap - ontvangst laureaten Vlaamse cultuurprijzen   •

op woensdag 11 juli 2007

 Nationale Feestdag - Te Deum met Prins Filip en Prinses Mathilde op zaterdag 21 juli 2007 •
 Openingsplechtigheid Accenta op zaterdag 15 september 2007 •
 Openingsconcert festival van Vlaanderen op maandag 17 september 2007 •
 Koningsdag - Te Deum Sint-Baafskathedraal Gent op donderdag 15 november 2007   •

Huldigingen
 Iljo Keisse op donderdag 12 april 2007 •
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Provincie Vlaams-Brabant
 Nieuwjaarsreceptie, Koninklijk Paleis, op woensdag 24 januari 2007  •
 Ontvangst van Z.E. de ambassadeur van Brazilië op dinsdag 20 februari 2007  •
 Uitvaartplechtigheid Thierry De Bakker met vertegenwoordiger van de Koning te Vilvoorde  •

op vrijdag 16 maart 2007 

 Bezoek van de president van Ierland aan het Irish College te Leuven   •
op maandag 19 maart 2007 

 Congres K.U.Leuven over “child abuse and neglect, the facts, meeting the experts” bezoek  •
van H.K.H. prinses Mathilde te Leuven op woensdag 9 mei 2007 

 5de Vlaamse Startersdag met bezoek van Z.K.H. prins Filip te Leuven   •
op donderdag 10 mei 2007

 Ontvangst van Z.E. de ambassadeur van Indonesië op dinsdag 22 mei 2007  •
 Ontvangst van de president van de Regio Istrië in Kroatië op dinsdag 12 juni 2007  •
 Ontvangst van Z.E. de ambassadeur van Japan op woensdag 13 juni 2007  •
 Uitvaartplechtigheid sergeant François De Ridder met vertegenwoordiger van de Koning te  •

Asse-Walfergem op zaterdag 23 juni 2007 

 Academische zitting “40 jaar Mira” met Z.M. de Koning te Grimbergen   •
op vrijdag 7 september 2007 

 Academische zitting “10 jaar Child Focus” met H.M. de Koningin te Brussel   •
op dinsdag 16 oktober 2007 

 Ontvangst van Z.E. de ambassadeur van Bulgarije op dinsdag 23 oktober 2007  •
 Ontvangst van de consul van Italië op dinsdag 27 november 2007  •
 Workshopdag naar aanleiding van 10 jaar “project zelfmoordpreventie” van de   •

Centra Geestelijke Gezondheidszorg met H.K.H. prinses Astrid te Elewijt  
op vrijdag 7 december 2007 

 Uitvaartplechtigheid Kitty Van Nieuwenhuysen met vertegenwoordiger van de Koning te  •
Leuven op dinsdag 11 december 2007 

Provincie West-Vlaanderen

Officiële ontvangsten
In 2007 bezochten leden van de Koninklijke Familie diverse malen de provincie:

 Wereldkampioenschap Veldrijden Hooglede-Gits in aanwezigheid van Z.M. de Koning,  •
gevolgd door een bezoek aan het Dienstencentrum Gid(t)s van het Dominiek Savio Instituut 
Gits op zondag 28 januari 2007

 Officiële opening van en bezoek aan de tentoonstelling “De Schoonheid en de Waanzin  •
- Filips De Schone - Koning van Castilië en laatste Hertog van Bourgondië” in aanwezigheid 
van H.K.H. Prins Filip en Prinses Mathilde in de Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw te Brugge  
op dinsdag 30 januari 2007

 Bijwonen van een werkvergadering met Hefboom vzw, een organisatie die financiële  •
ondersteuning en deskundig advies verleent aan ondernemingen en organisaties uit de 
sociale en solidaire economie in Vlaanderen en Brussel, in aanwezigheid van H.K.H. Prins 
Filip en Prinses Mathilde in ‘t Roodhof te Oostkamp op woensdag 14 februari 2007

 Bezoek van Z.M. de Koning aan de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van  •
Ontploffingstuigen en de munitieontmantelingsinstallatie te Poelkapelle  
op woensdag 28 maart 2007



Andere federale taken

112 naar inhoud

 Bezoek van H.M. Koningin Fabiola naar aanleiding van de ceremonie van de overdracht van  •
het Nederlandse fregat “Hr Ms Karel Doorman” aan de Belgische Marine en de 
doopplechtigheid en de inplaatstelling van het commando van “Leopold I” in Zeebrugge  
op donderdag 29 maart 2007

 Bezoek van H.M. Koningin Paola en kennismaking met “peper en zout”, een project voor  •
kinderen om pesten te voorkomen, in de Sint-Jansschool in Knokke-Heist  
op woensdag 28 maart 2007

 Staatsbezoek van H.K.H. de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg aan Brugge  •
op woensdag 21 maart 2007

 Bezoek van Z.K.H. Prins Edward aan de frontstreek, Zonnebeke en Ieper   •
op zaterdag 14 april 2007. Aanleiding was de verkenning van de streek door een delegatie 
van de Saskatchewan Dragoons, een reserve-eenheid van het Canadese leger

 Bezoek van Z.M. de Koning aan het Fregat F930 “Leopold I” in de Marinebasis te  •
Zeebrugge op donderdag 3 mei 2007

 Bezoek van mevr. Mary MacAleese, President van Ierland, ter gelegenheid van 90 jaar  •
Mijnenslag te Mesen en Wijtschate op zondag 9 juni 2007

 Bezoek van H.M. Koningin Paola naar aanleiding van de Zeewijding van Blankenberge   •
op zondag 8 juli 2007

 Bezoek van H.K.H. Prins Filip en Prinses Mathilde naar aanleiding van het 100-jarig bestaan  •
van de haven van Zeebrugge en de plechtige inhuldiging van het Albert II-dok  
op zaterdag 7 juli 2007

 Bezoek van H.M. Koningin Elisabeth II en Z.K.H. de Hertog van Edinburgh, vergezeld door  •
H.M. Koningin Paola naar aanleiding van de herdenking rond de 90ste verjaardag van de 
Slag bij Passendale en de 80ste verjaardag van de inhuldiging van de Menenpoort  
op donderdag 12 juli 2007

 Bezoek van H.K.H. Prins Filip en Prinses Mathilde aan de reddingsdiensten in Bredene   •
op dinsdag 17 juli 2007

 Bezoek van H.K.H. Prinses Mathilde naar aanleiding van de viering van 40 jaar Vereniging  •
Ons Tehuis in Ieper op vrijdag 21 september 2007

Verder woonde de gouverneur de volgende plechtigheden bij:

 Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis te Brussel op woensdag 24 januari 2007 •
 Galadiner in het Kasteel van Laken ter gelegenheid van het bezoek van H.K.H. de  •

Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg op dinsdag 20 maart 2007

 Uitreiking van de Koningin Paola-prijs voor het Onderwijs in het Kasteel van Laken,   •
op woensdag 16 mei 2007

 Koningsfeest in het Paleis der Natie met toespraken over “België” en de internationale  •
samenwerking op donderdag 15 november 2007

 Kerstconcert in het Koninklijk paleis te Brussel op donderdag 20 december 2007 •

Diverse buitenlandse delegaties brachten een bezoek aan onze provincie:

 Bezoek van de heer Moïse Katumbi, gouverneur van Katanga, op dinsdag 10 juli 2007 •
 Bezoek van Z.E. Generaal-Majoor Michael Jeffery, gouverneur-generaal van Australië,  •

vergezeld van Z.E. Frank Carruet, Ambassadeur van België in Australië en Z.E. A. Thomas, 
Ambassadeur van Australië in België, aan West-Vlaanderen op vrijdag 5 oktober en  
zaterdag 6 oktober 2007 
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 Bezoek van een Chinese delegatie uit Yixing (provincie Jiangsu) en Beijing (Kingsphere) aan  •
West-Vlaanderen op woensdag 21 november 2007

Daarnaast brengen ambassadeurs gevestigd in Brussel frequent een bezoek aan de provincie in 
het kader van officiële plechtigheden of in het kader van hun prospectie van het land waar zij 
gevestigd zijn. 

Dit kan resulteren in interessante contacten voor West-Vlaamse bedrijven met het land van 
oorsprong van de ambassadeur. 

Zo waren er in 2007 volgende ambassadeurs op bezoek:

 Z.E. Anil Sooklal, Ambassadeur van Zuid-Afrika op maandag 22 januari 2007 •
 Z.E. Azusa Hayashi, Ambassadeur van Japan en dhr. René Peeters, ereconsul generaal van  •

Japan voor Vlaanderen op maandag 16 april 2007

 H.E. Laurette Glasgow, Ambassadeur van Canada, aan Ieper op dinsdag 12 juni 2007 •
 Bezoek van H.E. Laurette Glasgow, Ambassadeur van Canada, aan Brugge   •

op maandag 10 september 2007

 Z.E. Nadjib Riphat Kesoema, Ambassadeur van Indonesië, aan Brugge   •
op maandag 17 september 2007

 Z.E. Amir F. Barbuda, Ambassadeur van Brazilië, aan Brugge op vrijdag 26 oktober 2007 •
 H.E. Laurette Glasgow, Ambassadeur van Canada, naar aanleiding van de herdenking van de  •

90e verjaardag van de Slag om Passendale op zaterdag 10 november 2007

 Op donderdag 13 december 2007 vond een ontvangst plaats van de heer Ahmet Arda,  •
consul-generaal van Turkije te Antwerpen

De gouverneur wordt echter ook uitgenodigd door de Ambassadeurs in Brussel:

 Lunch ter gelegenheid van het vertrek van Z.E. Wade Mowatt Valentine Armstrong,  •
Ambassadeur van Nieuw-Zeeland, op dinsdag 5 juni 2007 te Brussel

 Werklunch met H.E. Zhang Qiyue, Ambassadeur van China   •
op dinsdag 13 november 2007 te Brussel

Buitenlandse reizen 
Ook op het vlak van internationale contacten wordt er meer en meer een beroep gedaan op de 
gouverneur. Van 24 tot en met 31 maart 2007 is er een economische missie naar China 
geweest.

Daarnaast zijn er de reguliere contacten met onze naaste buren in Nederland (o.m. de 
provincie Zeeland) en in Frankrijk (o.m. het departement Nord-Pas-de-Calais).

Opdrachten Frankrijk 
 Ontvangst delegatie Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers over openbaar vervoer over  •

de Franse grens op woensdag 17 januari 2007

 Denkgroep Noord-Frankrijk op vrijdag 16 maart 2007 •
 Denkgroep Noord-Frankrijk op woensdag 23 mei 2007 •
 Informatieavond Transforum in Rijsel op woensdag 20 juni 2007 •
 Voorstelling Mots Sans Frontières en bijeenkomst met dhr. B. Derosier,   •

Président du Conseil Général du Nord, te Dranouter op vrijdag 22 juni 2007
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 Bijeenkomst met dhr. B. Derosier, Président du Conseil Général du Nord, en de partners van  •
andere regio’s te Rijsel op zondag 24 juni 2007

 Festival ‘Par Monts et Par Mots’ te Sint Jans-Cappel, Villa Mont-Noir op zondag 24 juni 2007 •
 Oprichtingsraad Eurodistrict in Doornik op maandag 2 juli 2007 •
 Denkgroep Noord-Frankrijk op vrijdag 31 augustus 2007 •
 Vergadering met rectoren en hogeschooldirecteurs over de profilering van het   •

Vlaams hoger onderwijs op vrijdag 31 augustus 2007

 Assemblée Transfrontalière op vrijdag 28 september 2007 •
 Overleg met Waalse partners in Eurodistrict op het stadhuis van Doornik   •

op maandag 8 oktober 2007

 Denkgroep Noord-Frankrijk op vrijdag 26 oktober 2007 •
 Overleg met stad Menen over grensoverschrijdende ruimtelijke dossiers   •

op woensdag 14 november 2007

 Academische zitting grensoverschrijdende jobbeurs in Kortrijk   •
op woensdag 12 december 2007

Opdrachten Nederland
 Scheldemondraad op woensdag 10 januari 2007 •
 Scheldemondraad op vrijdag 20 april 2007 •

Representatie binnen de provincie
Ook binnen de provincie wordt er frequent een beroep gedaan op de gouverneur om 
manifestaties en plechtigheden bij te wonen. In 2007 bezocht de gouverneur 589 manifestaties 
en plechtigheden. Ter gelegenheid daarvan werden 140 toespraken gehouden over diverse 
thema’s (zoals onder meer ter gelegenheid van de opening van tentoonstellingen, ontvangsten 
van buitenlandse delegaties, uitreiking medailles Koninklijke Maatschappijen).

Op dinsdag 2 oktober 2007 sprak de gouverneur zijn rede uit tot de provincieraad van 
West-Vlaanderen. Het thema was: “West-Vlaanderen, door de zee gedreven”.

Plechtigheden Toespraken
Januari: 49 Januari: 13

Februari: 34 Februari: 8

Maart: 41 Maart: 7

April: 42 April: 7

Mei: 48 Mei: 11

Juni: 66 Juni: 18

Juli: 50 Juli: 7

Augustus: 32 Augustus: 3

September: 64 September: 16

Oktober: 63 Oktober: 15

November: 61 November: 24

December: 39 December: 11
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Provincie Henegouwen
 Beleefdheidsbezoek van Z.E. de Ambassadeur van Italië aan Grand-Hornu met het oog op  •

een eventuele culturele samenwerking op zaterdag 10 februari 2007

 Ontvangst van H.K.H. Prinses Astrid aan de vzw Lire et Ecrire te Doornik   •
op dinsdag 13 maart 2007 

 Ontvangst van een Chinese delegatie op het provinciebestuur op woensdag 25 april 2007 •
 Officieel bezoek van Z.E. de Ambassadeur van Brazilië aan Grand-Hornu   •

op donderdag 26 april 2007 

 Werkvergadering met het Waals Agentschap voor Export en Investering (AWEX) •
 Ontvangst van H.K.H. Prinses Astrid aan het bloedtransfusiecentrum Brabant-Henegouwen  •

te La Louvière op maandag 30 april 2007 

 Ontvangst van een delegatie van Benin op het provinciebestuur op donderdag 31 mei 2007 •
 TE DEUM in de Ste Waudru Collegiale op zaterdag 21 juli 2007 •
 Plechtige ondertekening van het samenwerkingscharter tussen Henegouwen en Zuid-Kivu in  •

het Huis van de Cultuur te Doornik

 Ontvangst van een Congolese delegatie onder leiding van de gouverneur om een  •
samenwerkingsprogramma af te ronden op het vlak van de toegang tot medische 
zorgverlening op vrijdag 7 september 2007

 Ontvangst van Z.K.H. Prins Laurent aan de botanische tuinen van Hainaut à Antoing   •
op zaterdag 15 september 2007

 Ontvangst van Z.K.H. Prins Philip aan Nexans Benelux te Marcinelle in het kader van de  •
ondernemingsdagen op zondag 7 oktober 2007

 Officieel bezoek van Z.E. de Ambassadeur van Japan aan Grand-Hornu en ontmoeting met  •
economische actoren op woensdag 10 oktober 2007 

 Feest van de Koning op donderdag 15 november 2007: receptie in het provinciehuis •
 Inhuldiging van de Chinese Business Club in Grand-Hornu in samenwerking met het AWEX  •

in aanwezigheid van Z.E. de Ambassadeur van de Volksrepubliek van China  
op vrijdag 16 november 2007

 Ontvangst van H.K.H. Prinses Astrid aan de vzw « Les Amis des Aveugles » te Ghlin   •
op woensdag 28 november 2007

 Officiële ontvangst door het provinciebestuur van de grensoverschrijdende vergadering met  •
ontvangst van een officiële delegatie van de Algemene Raad van het Département du Nord 
op vrijdag 30 november 2007

 Ontvangst van H.K.H. Prinses Astrid op het stadhuis van Charleroi ter gelegenheid van de  •
125ste verjaardag van de Koninklijke Maatschappij « Œuvre de la Saint-Nicolas »  
op woensdag 5 december 2007

 Ontmoeting met de Consul-Generaal van Marokko op dinsdag 11 december 2007 •
 Officieel bezoek van Z.E. de Ambassadeur van Indonesië aan het provinciebestuur- bezoek  •

aan Grand-Hornu - Ontmoeting met Henegouwse bedrijven en een bezoek aan het bedrijf 
DESOBRY te Doornik op donderdag 13 december 2007

 Overhandiging van de oorkonden aan de Koninklijke Maatschappijen van Henegouwen   •
op donderdag 20 december 2007
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Provincie Luik
 Bezoek van Z.M. Koning Albert II aan de onderneming Star Apic - Angleur   •

op dinsdag 30 januari 2007

 Bezoeken van Hunne Koninklijke Hoogheden: •
— Herdenking van de tragedie van Hauster te Theux in aanwezigheid van H.K.H. Prinses 

Astrid op donderdag 24 mei 2007
— Te Deum voor de Nationale Feestdag in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid en Prins 

Lorenz op zaterdag 21 juli 2007
— Bescherming van de amfibiëen te Sprimont in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent op 

maandag 17 september 2007
— Herdenking van de 80ste verjaardag van de Toespraak van Seraing in aanwezigheid van 

Z.K.H. Prins Filip op maandag 1 oktober 2007 
— 20ste verjaardag van CHU van Luik in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid op vrijdag 

30 november 2007
— Ondertekening van de overeenkomst aangaande de rivier de Mehagne te Braives in 

aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent op vrijdag 14 december 2007
 Staatsbezoek van H.K.H. de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg van dinsdag  •

20 tot en met donderdag 22 maart 2007

Officiële bezoeken:
 De heer Philippe Courard, minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt  •

op woensdag 17 januari 2007

 De heer Taïeb Ragoubi, gouverneur van Sousse op dinsdag 13 februari 2007 •
 De heer Anders Björck, gouverneur van het Comité van Uppsala   •

op dinsdag 27 februari 2007

 Z.E. de heer Raimonds Jansons, Ambassadeur van de Republiek Letland   •
op vrijdag 4 mei 2007

 Samenwerkingsakkoord met de heer Karl-Heinz Lambertz, Minister-President van de  •
Duitstalige Gemeenschap op donderdag 13 september 2007

 Z.E. de heer Elio Eduardo Rodriguez Perdomo, Ambassadeur van Cuba   •
op vrijdag 12 oktober 2007

Beleefdheidsbezoeken:
 Z.E. de heer Docteur Anil Sooklal, Ambassadeur van Zuid-Afrika, op dinsdag 23 januari 2007 •
 Z.E. de heer Vladimir Muller, Ambassadeur van de Tjechische Republiek,   •

op dinsdag 6 februari 2007 

 Z.E. de heer Juan Arturo Salazar Sparks, Ambassadeur van de Republiek Chili,   •
op donderdag 8 maart 2007

 Mevrouw A. Gurria, echtgenote van de Secretaris-generaal van de OESO,   •
op woensdag 14 maart 2007

 Z.E. de heer Almir Franco de Sa Barbuda, Ambassadeur van de Republiek Brazilië,   •
op dinsdag 27 maart 2007

 Z.E. de heer Nadjib Riphat Kesoema, Ambassadeur van Indonesië,   •
op woensdag 13 juni 2007

 H.E. de Ambassadeurs en de Consuls van de landen van Noord Europa bij de OPL   •
op zaterdag 8 september 2007

 Z.E. de heer Azusa Hayashi , Ambassadeur van Japan, op woensdag 26 september 2007 •
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 Z.E. de heer Dominique Boche, Ambassadeur van de Franse Republiek,   •
op woensdag 21 november 2007

 Z.E. de heer Jostein Helge Bernhardse, Ambassadeur van het Koninkrijk Noorwegen,   •
op woensdag 21 november 2007

 De heer Abdelghani Bellaaziri, Consul Generaal van Marokko,   •
op woensdag 28 november 2007 

 Z.E. de heer Jorgen Molde, Ambassadeur van het Koninkrijk Denemarken,   •
op dinsdag 4 december 2007

 Z.E. de heer Professor Doctor Reinhard Bettzuege, Ambassadeur van Duitsland,   •
op maandag 17 december 2007

Vaderlandslievende plechtigheden:
 Eerbetoon aan Walthère Dewe op vrijdag 12 januari 2007 •
 Eerbetoon aan Z.M Koning Albert II op dinsdag 6 februari 2007 •
 Herdenking op de begraafplaats van Robermont op zondag 11 november 2007 •
 Ceremonie van het Feest van de Koning op donderdag 15 november 2007 •
 Feest van de Koning in het Paleis der Natie op donderdag 15 november 2007 •
 Inhuldiging van het « Baugnez 44 Historical Center » op maandag 17 december 2007 •

Militaire plechtigheden:
 Overdracht van het militair commando op donderdag 10 mei 2007 •
 Vertrek van Colonel Philippe Mignolet, Bevelhebber van de Provincie Luik, en de opneming  •

van de functie door Kolonel Thierry Babette op woensdag 23 mei 2007

 Investituur van de Commandant van het 8ste Logistiek Bataljon van Ans   •
op woensdag 27 juni 2007

Eedafleggingen:
 Aspirant- inspecteurs van politie op maandag 5 februari 2007 •
 Aspirant- inspecteurs van politie op dinsdag 22 mei 2007 •
 Privé deskundigen voor de schatting van rampenschade op maandag 4 juni 2007 •
 Aspirant- inspecteurs van politie op maandag 8 oktober 2007 •
 Privé deskundigen voor de schatting van rampenschade op maandag 22 oktober 2007 •

Eervolle onderscheidingen:
 Advies en overhandiging van de titel « Koninklijke » aan: •

— Vliegtuigmodelbouwclub « Herstal Petite Aviation » op maandag 26 maart 2007
— Dramaturgisch Gezelschap « Les Plaihants Amis » van Couthuin  

op maandag 26 maart 2007
— Feestcomité van het « Carnaval de Dolhain-Limbourg » op maandag 26 maart 2007
— Oud-leerlingenvereniging van de Schoolgemeenschap Saint-Benoît - Saint-Servais van 

Luik op woensdag 28 maart 2007
— Instrumentaal Ensemble « Union Chénéenne » op woensdag 28 maart 2007
— vzw « La Compagnie Folklorique Fanny Thibout et les Tiesses di Hoye » van Luik  

op woensdag 28 maart 2007
— vzw « Société d’Encouragement à l’Art Wallon » te Luik op woensdag 28 maart 2007
— Federatie van Vissers « la Ligne de la Basse-Meuse Liégeoise » te Visé  

op zaterdag 29 september 2007
— Provinciaal Luiks Volley-Ball-Comité te Herstal op zaterdag 29 september 2007
— Tafeltennisclub « Cheminots Verviers » op maandag 1 oktober 2007
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— Vriendenkring van Accordeonisten Dolhaintois op maandag 1 oktober 2007
— vzw Badminton Club Verviers op maandag 1 oktober 2007
— Wandeltochtenclub vzw Fania van Luik op maandag 1 oktober 2007
— Comité van Sint Niklaas van Verlaine en van Bodegnée op maandag 1 oktober 2007
— Claudy Tafeltennis van Blegny op maandag 1 oktober 2007
— Commissie Recht en Zakenleven van de Universiteit Luik op donderdag 6 december 2007

Ontvangsten - Onthaal van persoonlijkheden:
 De heer Jean-Pierre Cassel op maandag 8 januari 2007 •
 De heer Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank van België:   •

voorstelling van het jaarverslag van de BNB op donderdag 15 februari 2007

 Ontvangst van bestuurders van Standaard Luik - UN KIERJENG in het kader van de UEFA- •
beker op woensdag 29 augustus 2007

 De heer Laurent Voulzy in het kader van de Waalse Feesten •
 Ontvangst van de bestuurders van Standaard Luik - ZENITH Sint-Petersburg in het kader van  •

de UEFA-beker op woensdag 3 oktober 2007

 Vereniging van Belgen van Touraine op vrijdag 26 oktober 2007 •
 Parlementairen PSC - CDH op maandag 26 november 2007 •
 Consulair Corps in de provincie Luik op maandag 17 december 2007 •

Folkloristische ceremonieën:
 Carnaval van Malmedy op donderdag 8 februari 2007 •
 Carnaval van Eupen op woensdag 21 februari 2007 •
 Europees Centrum van de Marionet op zaterdag 24 maart 2007 •
 Confrérie du Rat Mort te Oostende op zaterdag 3 november 2007 •

Provincie Namen 

Bezoeken van leden van de Koninklijke Familie:
 Z.K.H. Prins Laurent naar aanleiding van de inhuldiging van de beurs « Bois et Habitat »   •

te Namen op vrijdag 23 maart 2007  

 H.K.H. Prinses Astrid naar aanleiding van de start van « la Quinzaine » van het   •
Rode Kruis-Namen - provinciehuis op zondag 22 april 2007

 H.K.H. Prinses Astrid naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van het   •
Collège St-Benoît te Maredsous (Anhée) op zondag 6 mei 2007

 H.K.H. Prinses Astrid naar aanleiding van de dag van de bloedgevers van het Rode Kruis in  •
de abdij van Maredsous (Anhée) op zaterdag 16 juni 2007

 H.K.H. Prinses Mathilde naar aanleiding van de opening van de jeugdboekenbeurs te Namen  •
op woensdag 17 oktober 2007

 Z.K.H. Prins Laurent en H.K.H. Prinses Claire naar aanleiding van de opening van de  •
inhuldiging van de beurs « Energie et Habitat » te Namen op vrijdag 23 november 2007 

 Z.K.H. Prins Laurent naar aanleiding van de opening van het nieuwe gebouw van   •
« Nature et Progrès » te Namen op dinsdag 11 december 2007

Ontmoetingen met leden van de Koninklijke Familie:
 Nieuwjaarsreceptie, Koninklijk Paleis op woensdag 24 januari 2007 •
 Galadiner ter ere van H.K.H. de Groot-Hertogen Henry en Maria-Teresa van   •

Luxemburg - Koninklijk Paleis op dinsdag 20 maart 2007
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 Recital georganiseerd door Z.K.H. Groothertog Henry en H.K.H. Groothertogin   •
Maria-Teresa van Luxemburg - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel  
op woensdag 21 maart 2007

 Deelname aan de uitreikingsplechtigheid van de Koningin Paola Prijs in het Kasteel van  •
Laken op woensdag 16 mei 2007 

 Feest van de Koning in het Paleis der Natie op donderdag 15 november 2007 •
 Ondertekening van het Riviercontract van de Mehaigne (te Braives - Provincie Luik) en van  •

het Riviercontract van de Semois (te Aarlen - Provincie Luxemburg), in aanwezigheid van 
Z.K.H. Prins Laurent op vrijdag 14 december 2007

 Kerstconcert in het Koninklijk Paleis op donderdag 20 december 2007 •

Bezoeken van buitenlandse staatshoofden aan de provincie Namen:
 Staatsbezoek van Z.K.H. de Groothertog en H.K.H. de Groothertogin van Luxemburg,  •

vergezeld van Z.M. Koning Albert II en H.M. Koningin Paola op donderdag 22 maart 2007

In het kader van dit staatsbezoek, werden voorafgaand diverse technische vergaderingen 
gehouden, namelijk op 24 januari 2007, op 30 januari 2007 en op 7 maart 2007.

 Vergadering ter voorbereiding van het staatsbezoek van Z.K.H. de Groothertog en H.K.H. de  •
Groothertogin van Luxemburg in aanwezigheid met name van Z.E. H. Ahlborn, 
Hofmaarschalk van Luxemburg en van Z.E. A. Berns, ambassadeur van Luxemburg  
op vrijdag 9 februari 2007

Andere ontmoetingen met staatshoofden of leden van buitenlandse overheden:
 Ontbijt te Namen op uitnodiging van Z.E. de Gouverneur-Generaal van Australië vergezeld  •

van Z.E. de ambassadeur van Australië op vrijdag 13 juli 2007

Diplomatieke contacten en betrekkingen:
Officiële bezoeken van ambassadeurs:

 Z.E. de ambassadeur van Italië op maandag 7 mei 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Letland op woensdag 27 juni 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Oezbekistan op woensdag 28 november 2007 •

Beleefdheidsbezoeken van ambassadeurs:
 Z.E. de ambassadeur van Roemenië op donderdag 8 maart 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Brazilië op vrijdag 16 maart 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Burkina Faso op woensdag 18 april 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Nederland op dinsdag 24 april 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Tunesië op vrijdag 27 april 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Oezbekistan op woensdag 27 juni 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Senegal op vrijdag 29 juni 2007 •
 Z.E. de ambassadeur van Japan op dinsdag 10 juli 2007 •

Bezoeken van diplomaten:
 De Consul-Generaal van het Verenigd Koninkrijk op vrijdag 19 januari 2007 •
 De Consul-Generaal van Italië te Charleroi op vrijdag 6 april 2007 •
 De Ereconsul van Burkina Faso te Namen op woensdag 18 april 2007 •
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Deelname aan recepties van ambassades te Brussel:
 Ambassade van Koeweit op maandag 26 februari 2007 •
 Ambassade van Frankrijk op dinsdag 22 mei 2007 •
 Ambassade van Luxemburg op woensdag 20 juni 2007 •
 Ambassade van Monaco op dinsdag 3 juli 2007 •
 Ambassade van Frankrijk ter gelegenheid van de nationale feestdag op zaterdag 14 juli 2007 •
 Ambassade van Duitsland op donderdag 19 juli 2007 •
 Ambassade van Marokko op maandag 30 juli 2007 •
 Ambassade van Brazilië op vrijdag 7 september 2007 •
 Ambassade van Polen op woensdag 14 november 2007 •
 Ambassade van Japan op dinsdag 4 december 2007 •

Andere ontmoetingen met diplomatiek karakter:
 Receptie voor de verjaardag van de Koningin van Nederland in aanwezigheid van   •

Z.E. de Ambassadeur te Namen op donderdag 26 april 2007

 Ontbijt op het Consulaat-Generaal van Italië in aanwezigheid van de heer Franco Danielli,  •
vertegenwoordiger van de Italianen in de wereld, en van Z.E. de heer Sandro Siggia, 
ambassadeur van Italië te Brussel, op zaterdag 28 april 2007

 Ontvangst van H.E. de ambassadrice van China naar aanleiding van de ondertekening van  •
een plechtige overeenkomst met het FUNDP op dinsdag 5 juni 2007

 Ontvangst op de Algemene Delegatie van Québec op vrijdag 22 juni 2007 •
 Ontvangst van de Ereconsule van Frankrijk naar aanleiding van 14 juli te Namen   •

op vrijdag 13 juli 2007

 Deelname aan het ontbijt aangeboden door de stad Namen aan verschillende diplomatieke  •
vertegenwoordigers ter gelegenheid van de Waalse Feesten op vrijdag 14 september 2007

 Ontvangst van verschillende ambassadeurs en diplomaten tijdens een ontbijt in het Paleis in  •
het kader van de Waalse Feesten te Namen (en met name, H.E. de ambassadrice van 
Canada, Z.E. de ambassadeur van Letland en Z.E. de ambassadeur van Slovenië)  
op zaterdag 15 september 2007

 Ontvangst gehouden te Namen door het Algemeen Consulaat van Frankrijk ter gelegenheid  •
van de overhandiging van de Academische Palmen aan de heer Philippe Destatte  
op donderdag 25 oktober 2007

 Ontvangst op de ambassade van Frankrijk ter gelegenheid van de overhandiging van de  •
“Insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur” aan de heer Serge Kubla  
op donderdag 8 november 2007

 Ontvangst op het provinciehuis in het kader van het mediafestival 10/10 in aanwezigheid  •
van Z.E. de ambassadeur van Hongarije op zaterdag 17 november 2007

Andere ontmoetingen betreffende internationale betrekkingen:
 Ontvangst van een Joods-Arabische delegatie van Haïfa op donderdag 1 maart 2007 •
 Delegatie van Chinese journalisten in het kader van “Club Chine” op maandag 23 april 2007  •
 Ontvangst ter gelegenheid van de 9e sessie van het Toerismecomité van het OCDE en van  •

de vergadering van het BITS in het provinciehuis op woensdag 9 mei 2007

 Diner met internationale partners in het kader van het Interreg programma te Namen   •
op woensdag 30 mei 2007

 Gemengde Belgo-Congolese delegatie in het kader van het project “Grappe Pêche” in de  •
Democratische Republiek Congo op vrijdag 22 juni 2007
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 Ontmoeting met de president van de Champagnestreek-Ardennen   •
op woensdag 29 augustus 2007

 Japanese universitaire onderzoekers op donderdag 6 september 2007 •
 Studentendelegatie uit Ogaki (Japan) op dinsdag 18 september 2007 •
 Ontvangst van een delegatie van de Democratische Republiek Congo (Vice-Gouverneur,  •

federale afgevaardigde, provinciaal minister, ... ) in de hotelschool  
op vrijdag 19 oktober 2007

 Delegatie van leraren landbouwkunde uit 8 Europese landen   •
op donderdag 20 september 2007

 Ontmoeting met mevrouw de prefect van de Ardennen met het oog op de ondertekening  •
van een bijlage aan de bijzondere regeling met het Departement van de Ardennen 
(kerncentrale van Chooz) - provinciehuis op maandag 29 oktober 2007

 Deelname aan de vergadering van de stuurgroep van het akkoord tussen de Algemene Raad  •
van de Ardennen en de Provincieraad van Namen (in aanwezigheid van Z.E. de 
ambassadeur van Frankrijk, de vice-president van de Algemene Raad en van mevrouw de 
prefect) op maandag 29 oktober 2007

 Ontvangst van de Bemiddelaar van de Europese Unie in het kader van een vergadering van  •
de Belgische Bemiddelaars op dinsdag 27 november 2007

Officiële ontvangsten:
 Ontbijt aangeboden door het Voorzitterschap van de Senaat op dinsdag 6 februari 2007  •
 Ontbijt aangeboden door de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers   •

op dinsdag 13 maart 2007

 Bezoek aan de provincie West-Vlaanderen op uitnodiging van de heer gouverneur en  •
kransneerlegging met de andere gouverneurs op maandag 27 augustus 2007

Herdenkingen en gebeurtenissen met een vaderlandslievend karakter:
 Eerbetoon aan gouverneur François Bovesse (bloemenneerlegging)   •

op zondag 4 februari 2007

 Herdenking van de dood van Koning Albert I (bloemenneerlegging)   •
op zondag 18 februari 2007

 Dag van eerbetoon aan het Monument der Overledenen - Kazerne Luitenant Dewispelaere  •
(bloemenneerlegging) op vrijdag 11 mei 2007

 Herdenkingsplechtigheid ter ere van de burgerslachtoffers en de militaire slachtoffers van  •
de gevechten op 12 en 13 mei 1940 te Temploux (bloemenlegging te Temploux en aan het 
Monument “des Chasseurs Ardennais” in de tuinen van Maïeur in de stad Namen)  
op zondag 13 mei 2007

 Diploma-uitreikingsplechtigheid en afscheid van de Koninklijke school voor Onder-Officieren  •
te Dinant op woensdag 18 juli 2007

 Te Deum, eerbetoon aan de overledenen en ontvangst op het provinciehuis ter gelegenheid  •
van de nationale feestdag op zaterdag 21 juli 2007

 Herdenking van de gevechten langs de Samber te Le Roux tijdens WO I  •
(bloemenneerlegging) op zondag 19 augustus 2007

 Herdenking van de gevechten langs de Samber te Sambreville tijdens WO I  •
(bloemenneerlegging) op zondag 19 augustus 2007

 Herdenking van de slachtingen tijdens WO I te Dinant op donderdag 23 augustus 2007 •
 Eerbetoon aan gouverneur François Bovesse (bloemstuklegging)   •

op woensdag 12 september 2007
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 Provinciale bedevaart van de herdenking - eerbetoon aan de overledenen van alle  •
conflicten, Namen op zondag 16 september 2007

 Annalen van de luchtmachtbasis van Florennes op vrijdag 26 oktober 2007 •
 Herdenking van de Oorlogskruisen (bloemenneerlegging) op vrijdag 9 november 2007 •
 Koningsfeest - Te Deum en patriotisch eerbetoon in aanwezigheid van studenten aan de  •

voet van het monument van Koning Albert (bloemenneerlegging)  
op donderdag 15 november 2007

Andere officiële vertegenwoordigingen:
 Provinciale nieuwjaarsreceptie op woensdag 10 januari 2007 •
 Nieuwjaarsreceptie CHR Hospitaal - Namen op donderdag 11 januari 2007 •
 Nieuwjaarsreceptie Dirco en Dirju op vrijdag 12 januari 2007 •
 Ontvangst van de Naamse inwoners van het Jaar op het Provinciehuis   •

op maandag 15 januari 2007

 Nieuwjaarsreceptie van de militaire commandant van de provincie   •
op donderdag 18 januari 2007

 Nieuwjaarsreceptie van “Forces Vives” op het Provinciehuis op vrijdag 19 januari 2007 •
 Nieuwjaarsreceptie van de Waalse Overheid - Namen op woensdag 31 januari 2007 •

Diverse andere ontvangsten van wensen te Namen en in de politiezones:
 Opening « Salon des Mandataires » te Marche-en-Famenne op donderdag 15 februari 2007 •
 Eerbetoon aan de Belgische militairen overleden in Rwanda (Rochefort)   •

op zondag 15 april 2007

 Opening van de nieuwe lokalen van de St-Luc Ziekenhuizen op zaterdag 5 mei 2007  •
 Ceremonie naar aanleiding van 80 jaar Ste Elisabeth Ziekenhuis op maandag 21 mei 2007 •
 Inwijding van de HST lijn Oost te Reims op dinsdag 22 mei 2007 •
 Plechtigheden voor de 60e verjaardag van de basis te Florennes op vrijdag 1 juni 2007 •
 Opening van het Gerechtelijk Jaar van het Hof van Beroep te Luik   •

op maandag 3 september 2007

 40e verjaardag van de Universitaire Ziekenhuizen Mont-Godinne   •
op dinsdag 18 december 2007 

 Investituur van de nieuwe Korpschef bij het « Bataillon des Commandos » van Namen   •
op woensdag 19 december 2007

 Deelname aan de officiële lanceringsplechtigheid van de Belgische kandidatuur voor de  •
organisatie van de « Wereldbeker Voetbal 2018 » - Brussel, Egmontpaleis  
op donderdag 20 december 2007 

Andere bezoeken en ontmoetingen met economisch, sociaal, cultureel,... 
karakter:

 Deelname aan het seminarie “Cultuur, Waarden en Politionele Beroepsethiek” te Ciney   •
op dinsdag 13 februari 2007

 Ontmoeting met de militaire districtscommandant van de Waalse regio van Defensie   •
op dinsdag 27 februari 2007 

 Betoging tegen geweld op school in aanwezigheid van mevrouw de Minister-President van  •
de Franse Gemeenschap (Dinant) op woensdag 28 februari 2007

 Bedrijfsbezoek te Zolder - “Road Show Bureau Economique” op donderdag 8 maart 2007 •
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 Ontmoeting met de Voorzitter van de Kamer van Handel en Nijverheid van de provincie  •
Namen op vrijdag 13 april 2007

 Prijsuitreiking Security Days 2006 (in het kader van het gebruik van de  •
coördinatiekredieten) op vrijdag 20 april 2007

 Bezoek aan het NAVO depot van Sugny op woensdag 25 april 2007 •
 Gala-avond « Business Exchange » - Kamer van Handel en Nijverheid van de provincie  •

Namen op woensdag 25 april 2007

 Uiteenzetting tijdens het Congres van OCMW-Secretarissen te Ronchinne   •
op donderdag 26 april 2007

 Deelname aan de lanceringssessie van het Interreg IV programma te Luik   •
op dinsdag 15 mei 2007

 Officieel bezoek aan het U.Z. Mont-Godinne (Yvoir) op woensdag 23 mei 2007 •
 Prijsuitreiking aan de Brandweerkadetten te Dinant op zaterdag 2 juni 2007 •
 Ontmoeting met de Kamer van Handel en Nijverheid van de Franse Ardennen te Namen   •

op woensdag 13 juni 2007

 Overhandiging van eretekens aan de federale ambtenaren van het provinciaal  •
gouvernement van Namen op maandag 8 oktober 2007

 Bezoek aan de gevangenis van Namen op maandag 12 november 2007 •
 Presentatie over de rol van de gouverneur aan de Provincieraad te Namen   •

op dinsdag 13 november 2007

 Bezoek aan de gevangenis te Dinant op zaterdag 17 november 2007 •
 Officieel bezoek aan de gemeente Doische op maandag 26 november 2007 •
 Overhandiging van getuigschriften aan de studenten van « l’Ecole provinciale du Feu »   •

op maandag 26 november 2007

 Officieel bezoek aan de gemeente Andenne op zaterdag 15 december 2007 •
 Officieel bezoek aan de luchtmachtbasis van Florennes op woensdag 19 december 2007 •

Overhandiging titel « Koninklijke » aan:
 Société du Grand Feu de Bouge op donderdag 15 maart 2007 •
 Société « Palette de Gembloux » op donderdag 5 juli 2007 •
 v.z.w. « Etoile Bleue » de Champion op vrijdag 9 november 2007 •
 v.z.w. « Cercle Culturel Cinacien » op vrijdag 9 november 2007 •
 v.z.w. « Foyer du Vieux Moulin » de Onoz op vrijdag 9 november 2007 •
 v.z.w. « Balle pelote de Miavoye » te Onhaye op dinsdag 20 november 2007 •

Diverse vergaderingen betreffende civiele veiligheid en verkeersveiligheid:
 Vergadering van het overlegcomité C.I.C.(Federale Politie Namen) op vrijdag 2 maart 2007 •
 Bezoek aan het Crisiscentrum Namen in aanwezigheid van mevrouw de gouverneur van  •

Waals-Brabant op vrijdag 9 maart 2007

 Bezoek aan de kerncentrale Chooz (Frankrijk) op maandag 12 maart 2007 •
 Informatie aan de burgemeesters van de provincie Namen betreffende noodplanning   •

op vrijdag 16 maart 2007

 Deelname aan seminarie betreffende de opsporing van rijden onder invloed (Namen)   •
op vrijdag 16 maart 2007

 Regionale brandweerdiensten - opening vergadering van de technische commissie,   •
maandag 19 maart 2007
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 Werking ASTRID-netwerk - technische vergadering met de burgemeesters (Bièvre)   •
op dinsdag 3 april 2007

 Werkvergadering met de v.z.w. FEDEMOT (preventie- en veiligheidsacties in het kader van  •
het gebruik van de coördinatiekredieten) op dinsdag 17 april 2007

 Ondertekening van het samenwerkingsprotocol tussen de PZ Westkust en de PZ Hermeton  •
en Heure betreffende “Lacs de l’eau d’Heure - Philippeville” op donderdag 19 april 2007 

 Ontmoeting met de directeur-generaal Natuurlijke Bronnen en Milieu van het Waalse  •
Gewest in het kader van de preventie van milieuvervuiling op maandag 23 april 2007 

 Werkvergadering met procureur des Konings van Namen op donderdag 26 april 2007 •
 Bezoek aan het opleidingscentrum voor de brandweer te Ranst (Provincie Antwerpen)   •

op woensdag 2 mei 2007

 Voorstelling project « Médicopter » te Waver (Provinciehuis), dinsdag 8 mei 2007 •
 Introductie-uiteenzetting tijdens de informatieavond over de strijd tegen echtelijk geweld  •

(initiatief PZ Hte-Meuse) op donderdag 24 mei 2007

 Inwijding Verkeersveiligheidspiste (provinciaal domein Chevetogne)   •
op donderdag 31 mei 2007

 Inhuldiging van het politiecommissariaat te Namen op vrijdag 15 juni 2007 •
 Voorstelling rijsimulator (St-Josephschool te Namen) op dinsdag 19 juni 2007 •
 Bezoek aan het vormingscentrum brandveiligheid Zwartberg (Genk) op dinsdag 3 juli 2007 •
 Evaluatievergadering ASTRID en project 112 op woensdag 22 augustus 2007 •
 Vergadering rond de problematiek van de veiligheid van het navigeren van kayaks   •

op woensdag 5 september 2007

 Bezoek aan het centrum « hélisecours » te Bras s/Lienne op woensdag 26 september 2007 •
 Inhuldiging van het politiecommissariaat Fosses-la-Ville op vrijdag 12 oktober 2007 •
 Vergadering van de provinciale veiligheidscel op maandag 22 oktober 2007 •
 Evaluatie van de politionele samenwerkingsovereenkomst «Lacs de l’Eau d’Heure » te  •

Koksijde op woensdag 24 oktober 2007

 50 jaar voedselveiligheid binnen de Europese Unie, Federaal Agentschap voor de  •
Voedselveiligheid - Overdekte markt te Ciney vrijdag 26 oktober 2007

 Deelname aan het seminarie betreffende energieveiligheid - Hoger Instituut voor de  •
Noodplanning (Florival) op dinsdag 20 november 2007

 Organisatie van een persconferentie betreffende de controles op het alcoholgehalte   •
Namen op woensdag 21 november 2007

 Ontvangst van de commissaris-generaal en de inspecteur-generaal van de federale politie  •
op dinsdag 11 december 2007

 Deelname aan de controleactie FIPA bij de weggebruikers op zaterdag 15 en   •
zondag 16 december 2007

 Conferentie van de Burgemeesters van de provincie Namen - Diverse thema’s betreffende  •
veiligheid - op dinsdag 18 december 2007

Provincie Waals-Brabant
Binnen het kader van de protocollaire taken van de provinciegouverneurs bevinden zich 
natuurlijk de ontvangsten en de organisatie van de bezoeken van Z.M. de Koning en H.M. de 
Koningin, de leden van de Koninklijke Familie en de bezoeken van officiële buitenlandse 
delegaties, evenals bezoeken van Ambassadeurs waarvan hierna een overzicht.
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De organisatie van de “Fêtes de Wallonie” met een jaarlijkse huldiging van persoonlijkheden 
uit Waals-Brabant.

Bovendien hebben de gouverneurs nog andere protocollaire taken, namelijk de overhandiging 
van de oorkonde “Koninklijke Maatschappij”, wat één keer per jaar gebeurt in Waals-Brabant.

De gouverneurs worden vaak voor inhuldigingen van openbare gebouwen gevraagd en als 
sprekers op allerlei colloquia.

Zij worden eveneens gevraagd voor militaire en universitaire manifestaties.

 Overbrenging van de nieuwjaarswensen in het Koninklijk Paleis   •
op woensdag 24 januari 2007

 Ontmoeting met de Voorzitter van de Senaat van Burundi op woensdag 31 januari 2007 •
 Academische zitting bij de UCL op vrijdag 2 februari 2007 •
 Ontmoeting met Z.E de Ambassadeur van Cuba in België op dinsdag 20 februari 2007 •
 Bezoek van de gouverneur van de provincie Upsala (Zweden) aan GSK   •

op woensdag 28 februari 2007

 Ontmoeting met Z.E de Ambassadeur van Brazilië in België op woensdag 14 maart 2007 •
 Overhandiging van Vleugels op de basis van Beauvechain op woensdag 14 maart 2007 •
 Blijde intrede te Braine l’Alleud op vrijdag 23 maart 2007 •
 Doop van het nieuw Belgisch fregat Léopold III te Nieuwpoort op donderdag 29 maart 2007 •
 Bezoek aan de stichting Folon op vrijdag 13 april 2007 •
 Ontmoeting met Z.E de Ambassadeur van Indonesië in België op woensdag 18 april 2007 •
 Special olympics days: bezoek van H.K.H. Prinses Astrid op zondag 6 mei 2007 •
 Waver Jeu de Jean et Alice op donderdag 17 mei 2007 •
 Officieel bezoek aan Stockholm, herdenking van de dood van Carl von Linné driehonderd  •

jaar geleden van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 mei 2007

 Ontmoeting met Z.E de Ambassadeur van Burkina Faso op donderdag 31 mei 2007 •
 Overhandiging van de prijzen van de Koningin Elisabeth muziekwedstrijd met   •

H.M. Koningin Fabiola op donderdag 5 juni 2007

 Overhandiging van de koninklijke titel aan CCT Tilly op vrijdag 15 juni 2007 •
 De Woensdagen van Waals-Brabant: Conferentie met de heer Etienne Davignon   •

op woensdag 20 juni 2007

 Inhuldiging van het baanvak Nivelles-Thines van de Nationale 25 op vrijdag 22 juni 2007 •
 Bezoek aan Clairs vallons met Z.K.H. Prins Laurent op donderdag 28 juni 2007 •
 Muziekfestival van Wallonië te Namen op zaterdag 30 juni 2007  •
 Bezoek van H.M. de Koningin van Engeland aan GSK op donderdag 12 juli 2007 •
 Huldiging van Mevrouw Michèle Loquifer en de heer Fernand Koekelberg   •

op zaterdag 1 september 2007

 Feest van Wallonië te Ottignies op donderdag 13 september 2007 •
 Feest van Wallonië te Namen en gehuldigden van Waals-Brabant   •

op zaterdag 15 september 2007

 Opening van het academiejaar van de UCL op maandag 17 september 2007 •
 Bezoek aan het slagveld van Waterloo met de gouverneur-generaal van Australië   •

op woensdag 3 oktober 2007
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 De Woensdagen van Waals-Brabant: Conferentie met de heer Bernard Coulie   •
op woensdag 3 oktober 2007

 Mercuriale van vrijdag 12 oktober 2007 •
 Ondertekening van een Rivierovereenkomst met Z.K.H. Prins Laurent   •

op vrijdag 19 oktober 2007

 Toekenning van de koninklijke titel aan de CABW op dinsdag 30 oktober 2007 •
 Feest van de Koning in het Paleis der Natie op donderdag 15 november 2007 •
 Bezoek aan UCB Eigenbrakel op maandag 19 november 2007 •
 De Woensdagen van Waals-Brabant: de heer Philippe Busquin   •

op woensdag 21 november 2007

 Blijde intrede in Genappe op vrijdag 23 november 2007 •
 Ontmoeting met Z.E de Ambassadrice van Canada op maandag 3 december 2007 •
 Huldiging van de heer André Goosse op vrijdag 7 december 2007 •
 Kerstconcert in het Koninklijk Paleis  •

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Koninklijke bezoeken
 Inhuldiging van het Autosalon in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid   •

op vrijdag 12 januari 2007

 Overhandiging van de Prijs Van Gysel in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid   •
op dinsdag 16 januari 2007

 Plechtige opening van het RTL House in aanwezigheid van Z.M. Koning Albert II   •
op zaterdag 27 januari 2007

 Inhuldiging van de tentoonstelling “Tour et Taxi” in aanwezigheid van H.M. Koningin Paola  •
op donderdag 1 februari 2007

 Vertegenwoording in het theatre du Méridien in aanwezigheid van H.K.H. Prins Filip en  •
Prinses Mathilde op vrijdag 9 februari 2007

 Overhandiging van de prijs “Wereld van de vrouw 2007” in aanwezigheid van   •
Z.K.H. Prins Laurent

 Bezoek aan de vzw Amazone  in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Mathilde   •
op woensdag 7 maart 2007

 Bezoek aan het atheneum Gatti de Gamond in aanwezigheid van H.M. Koningin Paola   •
op dinsdag 13 maart 2007

 Colloquium aan het Hof van Cassatie in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Lorenz   •
op vrijdag 23 maart 2007

 Bezoek aan het Rode Kruis in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid   •
op zondag 22 april 2007

 Bezoek aan het project “Marie-Christine” in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid   •
op donderdag 26 april 2007

 100 jarig bestaan van de nationale federatie van nationale dramaturgische gezelschappen in  •
aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid op zaterdag 28 april 2007

 Muzikale avond van het Music Fund in aanwezigheid van H.M. Koningin Paola   •
op donderdag 3 mei 2007

 Plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat op dinsdag 8 mei 2007 •
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 Overhandiging van de Prijs Baillet-Latour in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Mathilde   •
op donderdag 10 mei 2007

 Academische zitting Prijs van de Wetenschappelijke en Medische Fondsen in aanwezigheid  •
van H.K.H. Prinses Astrid op maandag 14 mei 2007

 Overhandiging van de Prijs Koningin Poala in aanwezigheid van H.M. De Koningin   •
op woensdag 16 mei 2007

 Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth - Overhandiging van de prijs in het   •
Koninklijk Paleis op dinsdag 22 mei 2007

 Overhandiging van de Prijs van de Koningin Elisabethwedstijd in aanwezigheid van   •
H.M. Koningin Fabiola op dinsdag 5 juni 2007

 Plechtige overhandiging van de donaties van het United Fund for Belgium in het auditorium  •
van de Nationale Bank in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Mathilde op dinsdag 12 juni 2007

 Plechtigheden van 21 juli (Te Deum, Opening van de festiviteiten, receptie, défilé, vuurwerk)  •
in aanwezigheid van de leden van de Koninklijke Familie op zaterdag 21 juli 2007

 Inhuldiging van het poolstation Prinses Elisabeth in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip   •
op woensdag 5 september 2007

 Persconferentie Rode Kruis in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid   •
op dinsdag 18 september 2007

 Nationale Bedevaart op het Martelarenplein op zaterdag 22 september 2007 •
 Opening van Europalia in aanwezigheid van H.K.H. De Koning en De Koningin   •

op woensdag 3 oktober 2007

 Ronde tafel over borstkanker in het centrum IRIS-ULB in aanwezigheid van   •
H.K.H. Prinses Mathilde op vrijdag 5 oktober 2007

 Women’s forum for economy and society in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid en   •
Prins Lorenz van donderdag 11 tot zaterdag 13 oktober 2007

 Academische zitting ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het Hof van Cassatie in  •
aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip op maandag 15 oktober 2007

 10e verjaardag van Child Focus in aanwezigheid van H.M. Koningin Paola   •
op dinsdag 16 oktober 2007

 Academische zitting van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling in aanwezigheid van  •
Z.K.H. Prins Filip op woensdag 17 oktober 2007

 Uitreiking van de ARCO -prijs aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen en Kunsten  •
in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid op woensdag 17 oktober 2007

 Raad van Bestuur van het Rode Kruis en plechtig eerbetoon aan de bloedgevers in  •
aanwezigheid van H.K.H. Prinses Astrid op zaterdag 20 oktober 2007

 Plechtigheid aan het Graf van de Onbekende Soldaat in aanwezigheid van   •
Z.M. Koning Albert II op zondag 11 november 2007

 Bezoek aan de Petits Riens in aanwezigheid van H.M. Koningin Paola   •
op dinsdag 13 november 2007

 Kerstconcert van de Stichting Koningin Paola in aanwezigheid van H.M. Koningin Paola   •
op donderdag 13 december 2007

 Kerstconcert in het Koninklijk Paleis in aanwezigheid van leden van de Koninklijke Familie   •
op donderdag 20 december 2007

 Zitting in het Paleis van de Academiën in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Filip   •
op vrijdag 21 december 2007
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Staatsbezoeken
 Staatsbezoek van H.K.H. de Groothertog en de Groothertogin van Luxemburg op dinsdag  •

20 en woensdag 21 maart 2007 (20 maart: officieel ontvangst en galadiner;  
21 maart: concert en diner)

 Ontvangst van H.M. Koningin Elizabeth van Engeland op woensdag 11 juli 2007 •

Bezoeken van diplomaten
 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Ambassadeur van Brazilië op woensdag 28 februari 2007 •
 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Ambassadeur van Indonesië op donderdag 12 april 2007 •
 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Ambassadeur van Japan op donderdag 12 april 2007 •
 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Ambassadeur van Portugal op woensdag 2 mei 2007 •
 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Ambassadeur van België in Manilla op dinsdag 3 juli 2007 •
 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Ambassadeur van de Verenigde-Staten   •

op maandag 16 juli 2007

 Beleefdheidsbezoek van Z..E. de Consul van Frankrijk op dinsdag 30 oktober 2007 •

Zending
Deelname aan de Dagen van de Regionale Vertegenwoordigers van de Staat te Léon (Spanje) 
van donderdag 5 tot zaterdag 7 juli 2007.
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Antwerpen
Gouverneur: Cathy Berx

Koningin Elisabethlei 22

2018 Antwerpen

Tel: 03 240 50 60 

Fax: 03 248 26 51 

gouverneur@admin.provant.be

http://www.provant.be

http://www.provant.be/gouverneur

Limburg
Gouverneur: Steve Stevaert

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Tel:  011 23 70 14 
011 23 70 15

Fax: 011 23 70 11

kabgouv@limburg.be

http://www.limburg.be

Oost-Vlaanderen
Gouverneur: André Denys

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

Tel: 09 223 80 25

Fax: 09 225 23 38

andre.denys@oost-vlaanderen.be

http://www.oost-vlaanderen.be

Vlaams-Brabant
Gouverneur: Lodewijk De Witte

Provincieplein 1

3010 Leuven

Tel:  016 26 70 78 
016 26 70 79

Fax: 016 26 70 71

kabinet.gouverneur@vlaamsbrabant.be

http://www.vlaams-brabant.be

West-Vlaanderen
Gouverneur: Paul Breyne

Burg 3

8000 Brugge

Tel: 050 40 58 11

Fax: 050 40 58 00

gouverneur@west-vlaanderen.be

http://www.west-vlaanderen.be

Henegouwen
Gouverneur: Claude Durieux

13, Rue Verte

7000 Mons

Tel: 065 39 64 45

Fax: 065 36 03 70

claude.durieux@hainaut.be

http://www.hainaut.be

Contactgegevens
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Luik
Gouverneur: Michel Foret

2, Place Notger

4000 Liège

Tel: 04 232 33 34

Fax: 04 223 79 44

gouverneur@prov-liege.be

www.prov-liege.be

Luxemburg
Gouverneur: Bernard Caprasse

1, Place Léopold

6700 Arlon

Tel: 063 23 10 70

Fax: 063 21 99 09

cabgouvlux@swing.be

http://www.gouverneur-luxembourg.be

Namen
Gouverneur: Denis Mathen

2, Place St-Aubain

5000 Namur

Tel:  081 25 68 45 
081 25 68 46 
081 25 68 47

Fax: 081 23 19 47

cabinet.gouverneur@province.namur.be

http://www.province.namur.be

Waals-Brabant
Gouverneur: Marie-José Laloy

Brusselsesteenweg 61

1300 Waver

Tel: 010 23 67 67

Fax: 010 23 67 68

cabinet@gouverneurbw.be

http://www.gouverneurbw.be

Administratief 
Arrondissement  
Brussel-Hoofdstad
Gouverneur: Véronique Paulus de Châtelet

Hertogstraat 33

1000 Brussel

Tel: 02 507 99 11

Fax: 02 507 99 33

secr.gouv@brugouverneur.irisnet.be

http://www.brugouverneur.irisnet.be

http://www.brugouverneur.irisnet.be
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