Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Federaal Kenniscentrum voor de civiele veiligheid

Aan Mevrouw en de Heren
Dienstchefs van de brandweerdiensten

Mijnheer/Mevrouw,

Sinds 1 januari 2010, worden de interventieverslagen van de brandweer opgesteld zoals vastgelegd in de
ministeriële omzendbrief van 11 december 2009. In februari 2010 werd een tweede versie met een FAQ
gepubliceerd.
In de omzendbrief van 11 december 2009, werd een informaticatoepassing gemeld, waarmee het niet meer
noodzakelijk is dat de brandweerdiensten hun interventieverslagen op papier of op elektronische dragers
versturen. Deze toepassing is nu in ontwikkeling.
De interventieverslagen zullen door de korpsen via het internet opgeladen worden. Op basis van deze gegevens
zullen statistieken geproduceerd worden.
Als een brandweerdienst over een dispatching beschikt en over de noodzakelijke koppeling, zullen de gegevens
van de 100/112-centrale automatisch ingevoerd worden in het interventieverslag. Zo zal de opstelling van de
interventieverslagen minder tijd eisen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de codes van de incidenten dezelfde zijn in de gebeurtenissentypelijst gebruikt
door 100/112 centra en in de incidentenlijst van het interventieverslag. In deze laatste lijst zijn dus wijzigingen
aangebracht.
Er zijn ook enkele toevoegingen aan het interventieverslag gebeurd, dit op aanvraag van verschillende
brandweerdiensten. U kan deze derde versie van het nieuwe interventieverslag vinden op de website van de
Civiele Veiligheid. (http://www.civieleveiligheid.be  documentatie).
Binnenkort zullen er twee templates van interventieverslagen beschikbaar zijn op de website van de civiele
veiligheid. De eerste template zal een XML bestand zijn, bestemd voor de korpsen die beschikken over een
informaticatoepassing die XML-bestanden kan genereren.
In de tweede template wordt een CSV-formaat beschreven dat met behulp van Excel aangemaakt kan worden,
bestemd voor de korpsen die geen XML-bestanden kunnen aanmaken.
De informaticatoepassing voor de interventieverslagen zal in mei 2012 operationeel zijn. De brandweerdiensten
worden verzocht om dan de interventieverslagen van 2010 en 2011 op te laden. De juiste procedure wordt u
tegen dan meegedeeld.
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De interventieverslagen die reeds ingevuld zijn volgens de tweede versie van de incidentenlijst, zullen
automatisch door de toepassing geconverteerd worden.
Heeft u nog vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzel dan niet om contact op te nemen met het
Kenniscentrum via Jean-Christophe Didderen (Jean-Christophe.Didderen@ibz.fgov.be ).

Met de meeste hoogachting,

Jérôme Glorie
Directeur generaal
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A

B
DATUM VAN DE INTERVENTIE
jaar
maand

Zone / Korps :
Territoriaal bevoegd

dag

Nr. Oproepcentrum:

C
PLAATS

E
INTERVENTIE

straat + nummer:
postcode + gemeente:

GEMELD INCIDENT - CODE (tabel 1)

D
MELDING
DATUM :__________

TIJD : __________

AANTAL

+ Dringende Medische hulp
aanwezigheid radioactiviteit
aanwezigheid gevaarlijke stoffen : ____________

via 100/112 CODE : __
rechtstreeks aan brandweerdienst

Vermoedelijke brandoorzaak CODE : _____________

door (getuige):
.............................................

VASTGESTELD INCIDENT - CODE
(tabel 1)

TYPE GEBOUW – CODE
(tabel 2)

tel. .............................

AANTAL

F
TIJD
maand

dag

uur

minuut

CODE ACTIE (tabel 3)

alarmering
uitrukken
aankomst
onder controle

Agressie tegen hulpverleners CODE : __________

vertrek plaats
terugkeer post

H
SLACHTOFFERS TIJDENS DE INTERVENTIE

VERSTERKINGEN TUSSEN HULPVERLENINGSZONES
versterking verleend aan:
OF
versterking gekregen van:

(Uitsluitend in te vullen door de territoriaal bevoegde zone)

< 15
jaar

aantal
slachtoffers

burgers
1560
jaar

G
INTERVENTIEMIDDELEN

> 60
jaar

Brandweer
lieden

Personeel
Off.

gewonden
ter plaatse
behandeld
gewonden
naar het
ziekenhuis
gebracht
Overleden
ter plaatse

I
(Uitsluitend in te vullen door de territoriaal bevoegde zone)
Uitgang/nooduitgang
Autoladder / hoogwerker
Ladder

Kpls en
bwn

Aantal
beroepslieden
Aantal
vrijwilligers

AANTAL DOOR DE BW. EFF. GEREDDE PERSONEN
TYPE

Onderoff.

AANTAL

Voertuigen
Code
(tabel 4)
Code voertuig
(code van de
zone)
post

Geen uitruk

Speciale interventieteams (tabel 5)
code

Andere
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Reserve

J
ANALYSE VAN HET PRINCIPE VAN DE SNELSTE ADEQUATE HULP
1. Was uw brandweerdienst territoriaal bevoegd? Ja / Nee
2. Wat was het vertrekuur van het eerste voertuig van het korps dat versterking kwam bieden? (uu : mm)
3. Wat was het vertrekuur van hun laatste voertuig? (uu : mm)
4. Voor wat betreft de oproep: stemde de ontvangen informatie overeen met de werkelijkheid van het terrein? Ja / Nee
5. Was er onderweg radiocontact tussen de BW die versterking kwam bieden en de BW die versterking kreeg? Ja / Nee

Bij de aankomst op de plaats van het incident
ste

6. Was het verslag dat het 1

korps heeft overgemaakt aan het 2de korps duidelijk? Ja / Nee

7. Waren er voldoende personeel en voertuigen van het 1ste korps? Ja / Nee
8. Waren er voldoende personeel en voertuigen van het 2de korps? Ja / Nee

Overleg en samenwerking
9. Hoe beoordeelt u deze tussen verantwoordelijken? Goed / Voldoende / Onvoldoende
10. Wat de intervenanten betreft? Goed / Voldoende / Onvoldoende

K
BEKNOPT VERSLAG

Gedaan te
Datum:
Het hoofd van het interventieteam

naam + handtekening

4

Leuvenseweg 1
1000 Brussel

T 02 500 21 11
F 02 500 24 58

BIJLAGE 1
Het interventieverslag
Er zijn twee bestaansredenen voor de derde versie van het interventieverslag:
- een harmonisatie van de lijst van incidenten met de lijst die gebruikt wordt in de 100/112-centra en in de
alarmterminals van de brandweerdiensten. Deze harmonisatie zal de automatische invoering van de door het
100/112 centrum gestuurde gegevens in het interventieverslag mogelijk maken. Dit is echter enkel mogelijk
wanneer de brandweerdienst over een dispatching en over de noodzakelijke koppeling beschikt.
- de toevoeging aan het interventieverslag van enkele elementen op vraag van verschillende
brandweerdiensten.
Vak A
In de rubriek « korps » dient men het NIS 5-nummer te vermelden van de gemeente op wiens grondgebied de
kazerne van de brandweerdienst zich bevindt.
In de rubriek “nummer Oproepcentrum”, dient men het door het 100/112-centrum toegekende, uniek nummer te
vermelden. Indien dit niet mogelijk is moet dit nummer a posteriori gevraagd worden door de brandweerdienst die
geïntervenieerd heeft.
Dit was reeds in de FAQ van februari 2010 vermeld, maar het is noodzakelijk hier te herinneren dat, als een
melding rechtstreeks bij de brandweerdienst aankomt en als hij dus niet via een 100 /112-centrum gaat, het
absoluut noodzakelijk is dat de brandweerdienst het 100/112-centrum opbelt om hen een nummer te vragen.
Interventierapporten zonder nummer Oproepcentrum worden niet aanvaard door de toepassing die de
statistieken maakt.
Een oplossing om een uniek nummer toe te kennen aan de interventies die verschillende maanden of meer dan
een jaar geleden hebben plaatsgevonden en die geen “nummer Oproepcentrum” hebben, is in ontwikkeling en zal
u binnenkort meegedeeld worden.
Vak D
Vak D bevat een rubriek « datum » en een rubriek « tijd », waarin men de dag en het uur van de melding dient in
te vullen. Teneinde elke dubbelzinnigheid over de datum en het uur van de melding te vermijden, vindt u
hieronder de definitie ervan.
Datum en tijd van de melding: dit is het tijdstip waarop het 100/112-centrum (of de brandweerdienst, in de
gevallen waarin de melding niet via de 100/112 gaat, maar waarin de brandweerdienst rechtstreeks
gecontacteerd wordt) op de hoogte wordt gesteld van het incident.
Voor een melding die via het 100/112-centrum gaat, worden de datum en de tijd van de melding automatisch naar
de brandweerdienst gestuurd indien deze beschikt over de nodige dispatching-software en koppeling.
Wanneer het interventieverslag manueel ingevuld wordt, beschikt de brandweerdienst niet altijd over dit gegeven.
Daarom zijn de rubrieken « datum » en « tijd van de melding » momenteel nog niet verplicht.
Als de melding via een 100/112 centrum gaat, dient men de code (zie tabel 8, blz. 16) van het betrokken 100/112
centrum te vermelden.
Vak E
Zoals vermeld wordt in het begin van deze bijlage, werd de lijst van incidenten van het interventieverslag
geharmoniseerd met de lijst die gebruikt wordt in de 100/112-centra. Het nummeringssysteem werd met name
gewijzigd om in overeenstemming te brengen met het systeem van de lijst van incidenten van de 100/112-centra.
De items in de lijst van incidenten bestaan uit 3 getallen voor respectievelijk de hoofdgroep, groep en subgroep
(zie tabel 1, blz. 8-12), bijvoorbeeld 3.7.3 voor een niet-dringende wespenverdelging.
Met de publicatie van deze derde versie van het interventieverslag veranderen de namen van de hoofdgroepen
lichtjes. De lijst van incidenten bevat nu 9 hoofdgroepen:
Code
1
2
3
4
5
6

5

Hoofdgroep
Brand
Gevaarlijke substanties en milieu
Technische interventie en redding
Bijzondere interventies
Logistiek
Dringende medische hulpverlening
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7
8
9

Preventieve aanwezigheid tijdens een groot
evenement
Vals alarm
Extra

De nieuwe hoofdgroep « 6 Dringende medische hulpverlening », is enkel opgenomen wegens eenvormigheid met
de 100/112-lijst maar zal voor brandweerinterventies niet gebruikt worden: de regel blijft dat een
interventieverslag niet noodzakelijk is voor een interventie die enkel de DMH betreft: een DMH-verslag blijft hier
voldoende.
In de rubriek « aanwezigheid radioactiviteit », dient men de aanwezigheid van radioactiviteit op de plaats van het
incident te vermelden.
In de rubriek « aanwezigheid gevaarlijke stoffen », dient men de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen op de
plaats van het incident te vermelden. Ook de naam van de gevaarlijke stoffen dient te worden vermeld.
In de rubriek « Vermoedelijke oorzaak van de brand CODE », dient men de vermoedelijke oorzaak van de brand
te vermelden. Het woord « vermoedelijke » wijst erop dat de interventiechef geenszins aansprakelijk kan worden
gesteld voor een onjuiste identificatie van de oorzaak van de brand. Een exacte identificatie van de oorzaak van
de brand behoort tot de bevoegdheid van een deskundige. De codes voor de mogelijke vermoedelijke oorzaken
van branden bevinden zich in tabel 6, blz. 15.
In de rubriek « Agressie tegen hulpverlener », dient men te vermelden of één of meerdere leden van de
hulpdiensten werden aangevallen tijdens de interventie. De codes voor de verschillende types agressies worden
vermeld in tabel 7, blz. 15. De standaardwaarde is « geen ».
Vak F
Datum en tijd van de alarmering: dit is het tijdstip waarop de brandweerdienst op de hoogte wordt gesteld van het
incident.
Voor een dringende interventie zijn de datum en de tijd van de alarmering verplicht. In dit geval wordt de datum
van het interventieverslag gelijkgesteld met de datum van alarmering.
Voor een niet-dringende interventie (bijvoorbeeld een geplande verdelging van wespennesten) zijn de datum en
de tijd van de alarmering niet verplicht. In dit geval wordt de datum van het interventieverslag gelijkgesteld met de
datum van uitruk.
Of een interventie al dan niet dringend is, wordt beoordeeld door de brandweerdienst.
Bij een oproep met automatische alarmering die via de 100/112-centrale gaat, is dit normaal het tijdstip waarop
het bericht ontvangen wordt bij de alarmcentrale van de kazerne.
Datum en tijd van de uitruk: dit is het tijdstip waarop het eerste voertuig uitrukt.
Vak G
In het vak « personeel - aantal - reserve », dient men het aantal brandweerlieden te vermelden die naar de
kazerne geroepen werden maar niet op interventie vertrokken zijn. Zij zijn in de kazerne gebleven, klaar om uit te
rukken in geval van een groot of bijkomend incident.
In het vak « voertuigen – geen uitruk », dient men te vermelden dat geen enkele uitruk heeft plaatsgevonden
(bijvoorbeeld in het geval van valse alarmen). Dit verklaart dan waarom sommige vakken van het
interventieverslag leeg zijn.
Wanneer één of meerdere voertuigen op interventie vertrokken zijn, moeten drie inlichtingen gegeven worden
over elk voertuig dat heeft deelgenomen aan de interventie:
- een code om het type voertuig aan te geven (zie tabel 4)
- de code van het voertuig binnen de hulpverleningszone
- de « code post ». Dit is de post waartoe het voertuig behoort. Deze code was facultatief, maar wordt nu
verplicht.
De code van een post wordt aangeduid door de NIS 5-code + letter voor de deelgemeente op wiens grondgebied
de post zich bevindt. Deze lijst vindt men terug op
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/admin-geo/  Lijst oude gemeenten.
Gelieve enkel de codes met letter te gebruiken.
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Vak I
In vak I, dient men in de vakken « aantal », het aantal effectief geredde personen voor de volgende vier types
reddingen in te vullen:
via een uitgang of een nooduitgang
via een hoogwerker of een autoladder
via een ladder
via een ander middel of andere middelen
De plaats voor de handtekening aan het einde van het verslag wordt niet voorzien in de CSV- en XML-bestanden
voor de interventieverslagen maar ze is aanwezig in de toepassingen, die toelaten het verslag af te drukken.
Indien u, na dit document te hebben gelezen, nog vragen, opmerkingen en/of suggesties heeft, aarzel
dan niet om contact op te nemen met het Kenniscentrum via Jean-Christophe Didderen
(Jean-Christophe.Didderen@ibz.fgov.be ).
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TYPES INCIDENTEN (tabel 1)
CODE HOOFDGROEP
1 Brand

CODE GROEP

CODE SUBGROEP

0 algemeen

0 algemeen

1 melding van brandmeldcentrale

0 algemeen
1 weinig of geen bewoning
2 veel of minder mobiele bewoning

2 buiten

0 algemeen

3 gebouw

0 algemeen

1 vuilbak, bloembak, container
1 Max R + 2
2 >R+2
3 HS-cabine of -installatie
4 tuinhuisje
5 chalet, caravan
4 besloten plaatsen

0 algemeen

5 controle

0 algemeen

1 tunnel, ondergrondse parking, metro
1 rooktontwikkeling
2 brandgeur, verdachte rook, controle
van goede blussing
6 gras/bos/heide

0 algemeen
1 gras, berm
2 bos ( uitgestrekte brand)
3 turf, vuilnisbelt

7 industrie

0 algemeen

8 schouwbrand

0 algemeen

9 voertuig

0 algemeen
1 auto, moto
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2 vrachtwagen
3 bus
4 tractor - werktuig
7 ADR vrachtwagen

2 Gevaarlijke stoffen en milieu

10 vaartuig

0 algemeen

11 trein

0 algemeen

12 vliegtuig

0 algemeen

0 algemeen

0 algemeen

1 gasgeur/ontsnapping

0 algemeen

2 risico op explosie

0 algemeen

3 explosie

0 algemeen

4 CO-meting

0 algemeen

5 geurhinder

0 algemeen

6 vervuiling

0 algemeen
1 verkenning
2 behandeling

3 Technische interventie
en redding

7 incident gevaarlijke stoffen

0 algemeen

8 incident gevaarlijke radiologische stoffen

0 algemeen

9 incident gevaarlijke biologische stoffen

0 algemeen

10 meetploeg

0 algemeen

0 algemeen

0 algemeen

1 persoon bekneld

0 algemeen
1 persoon opgesloten in lift
2 deur openen
3 persoon geklemd in een machine
4 redding op hoogte
5 persoon onder brokstukken
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6 redding in ondergrondse ruimtes
2 persoon bekneld in een voertuig

0 algemeen
1 verkeersongeval (personenwagen)
2 verkeersongeval (vrachtwagen, bus)
3 ongeval met trein/tram/metro
4 persoon bekneld
onder een trein/tram/metro
5 ongeval met ADR-transport

3 persoon in bijzonder gevaar

0 algemeen
1 persoon geëlektrocuteerd
2 CO-intoxicatie
3 persoon die dreigt te vallen
of van een hoogte af te springen

4 duikers: persoon te water

0 algemeen
1 opsporing

5 instortingsgevaar

0 algemeen
1 gebouw
2 voorwerp op openbaar domein

6 dier in nood

0 algemeen
1 klein dier
2 groot dier
3 dier te water

7 gevaarlijk dier

0 algemeen
1 hinderlijk dier
2 wespenverdelging dringend
3 wespenverdelging niet dringend

8 vrijmaken openbare weg

0 algemeen
1 opruiming
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2 bomen/takken verzagen
9 wateroverlast pompen

4 Speciale interventies

0 algemeen

10 reinigen wegdek

0 algemeen

11 stormschade

0 algemeen

0 algemeen

0 algemeen

1 bommelding, terroristische dreiging, …

0 algemeen

2 luchtvaartongeval

0 algemeen
1 vliegtuig in nood
2 vliegtuig neergestort

3 scheepvaartongeval

0 algemeen
1 met gevaarlijke stoffen

4 breuk aan ondergrondse pijpleidingen

0 algemeen
1 vloeibare koolwaterstoffen
2 gasvormige koolwaterstoffen
3 giftige producten

5 bijzondere risico's

0 algemeen
1 chemische industrie
2 nucleaire industrie
3 kerncentrales

5 Logistiek

6 treinongeval

0 algemeen

0 algemeen

0 algemeen

1 Bijstand ziekenwagen mankracht

0 algemeen

2 Bijstand ziekenwagen ladder

0 algemeen

3 signalisatie

0 algemeen

4 installatie CP-Ops

0 algemeen
1 gemeentelijk fase
2 provinciale fase

5 bijstand verlichting
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6 inbraak-alarm stoppen

0 algemeen

7 versterking

0 algemeen
1 versterking autopomp
2 versterking ladder/hoogwerker
3 versterking tankwagen
4 versterking bevrijdingswagen
5 versterking officier
6 versterking grootwatertransport
7 versterking REDteam
8 versterking gaspakdragers
9 versterking duikteam
10 versterking bosbrandwagen

8 tent
6 Dringende medische hulp

0 algemeen

voor elke ziekenwageninterventie

7 Preventieve aanwezigheid
bij manifestaties
8 Oproep zonder interventie

0 Loos alarm
1 Vals alarm

9 extra

12

1 test

0 algemeen

2 panne Astrid

0 algemeen

3 Politie interventie

0 enkel politie
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TYPE GEBOUWEN (Tabel 2)
CODE
1.
2.
3.
4.
5.

HOOFDGROEP
EENGEZINSWONING
APPARTEMENTEN
KANTOREN
PARKINGS
ZORGINSTELLINGEN

6.
7.

SCHOOLGEBOUWEN
TOERISME

8.

HANDELSZAKEN

9.

OPENBARE GEBOUWEN

10.

BIJZONDER

11.

MILIEU

12.

ONBEWOOND GEBOUW

13.

“BUITENCONSTRUCTIE”

13

CODE SUBGROEP

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ziekenhuizen
Gehandicaptencentra
Rusthuizen
Kinderdagverblijven

7.1.
7.2
7.3
8.1.

Hotels
Vakantiehuisje
Campings
Elke handelszaak (met uitzondering van punt
8.2.)
Garages, tankstations
Bioscoopzalen, toneelzalen, enz.
Feestzalen
Restaurants
Tapgelegenheden (bars, cafés, enz.)
Dancings
Voetbalstadions
Sportzalen
Zwembaden
Gevangenissen
Jeugdhuizen
Religieuze gebouwen
Andere openbare gebouwen
Industriële gebouwen
Tunnel
Laboratoria
Schietstanden
Stations
Metrostations
Luchthaven
Haveninstallaties
Werkplaatsen
Opslagplaatsen
SEVESO
Werf
Te slopen gebouw
Chalet / vaste caravan
Drukreduceerstation
Technische installatie
Tuinhuis/Bergplaats
Grote tenten

8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7
10.8
11.1.
11.2.
11.3.
12.1
12.2.
13.1
13.2.
13.3
13.4
13.5
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ACTIES (tabel 3)
CODE

ACTIE

1

geen actie

2

blussing

3

bevoorrading in blusmiddelen

4

verkenning / opsporing

5

redding

6

snelle hulp / bevrijding

7

vrijmaking / reiniging / opruiming

8

stabilisatie / beveiliging

9

wegpompen / lediging

10

verdelging / vernietiging

11

evacuatie

12

brandwacht

13

bevoorrading

14

logistiek

15

maatregel

16

technische werken

17

signalisatie

18

ventilatie

19

andere actie(s)
VOERTUIGEN (tabel 4)

CODE

VOERTUIG
1 Halfzware autopomp
2 Industriële autopomp / schuim autopomp
3 Autopomp 4x4
4 Autoladder / hoogwerker
5 Commandovoertuig
6 Ambulance
7 Lichte snelle hulpwagen
8 Materieelvoertuig van meer dan 5 ton
9 Tankwagen/container met tank
99 Ander(e) voertuig(en)

14
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SPECIALE INTERVENTIETEAMS (tabel 5)
CODE

SPECIAAL INTERVENTIETEAM

1

duikersteam

2

team Ongeval met Gevaarlijke Stoffen

3

reddingsteam / GRIMP

4

meetteam

5

hondenbrigade

6

andere: ...

VERMOEDELIJKE BRANDOORZAKEN (tabel 6)
CODE VERMOEDELIJKE BRANDOORZAAK
1

Roker

2

Droogkoken

3

Gaslek

4

Explosie

5

Bliksem

6

Laswerk - snijwerk

7

Verf afbranden

8

Overhitting

9

Afval verbranden

10

Zelfontbranding

11

Kortsluiting

12

Technisch defect

13

Spelen met vuur

14

Brandstichting

15

Onbekend

16

Andere

AGRESSIES TEGEN HULPVERLENERS (tabel 7)
CODE

AGRESSIE TEGEN HULPVERLENERS

1

Geen agressie

2

Verbale agressie

3

Fysieke agressie

4

Gooien van objecten

15
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100/112 CENTRA (tabel 8)
CODE

100/112 CENTRUM

10 Antwerpen
20 Brussel-Bruxelles
21 Vlaams-Brabant
22 Brabant wallon
30 West-Vlaanderen
40 Oost-Vlaanderen
50 Hainaut
60 Liège
70 Limburg
80 Luxembourg
90 Namur

16
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BIJLAGE 2: CODE ZONE
Wanneer de zones ingevoerd zijn, zullen ze elk een code krijgen:
101 Antwerpen zone 1 Antwerpen-Zwijndrecht
102 Antwerpen zone 2 Rivierenland
103 Antwerpen zone 3 Rand
104 Antwerpen zone 4 Taxandria
105 Antwerpen zone 5 Kempen
200 Brussel-Bruxelles
211 Vlaams-Brabant zone West
212 Vlaams-Brabant zone Oost
220 Brabant Wallon
301 West-Vlaanderen zone 1 – Brugge
302 West-Vlaanderen zone 2 – Midden West
303 West-Vlaanderen zone 3 – Zuid West
304 West-Vlaanderen zone 4 – Westhoek
401 Oost-Vlaanderen Meetjesland
402 Oost-Vlaanderen zone Centrum
403 Oost-Vlaanderen Vlaamse Ardennen
404 Oost-Vlaanderen zone Zuid-Oost
405 Oost-Vlaanderen zone Oost
406 Oost-Vlaanderen Waasland
501 Hainaut zone Ouest
502 Hainaut zone Centre
503 Hainaut zone Est
601 Liège zone 1 Waremme
602 Liège zone 2 IILE
603 Liège zone 3 Huy
604 Liège zone 4 Verviers
605 Liège zone 5 Stavelot
606 Liège zone 6 Eupen
701 Limburg zone Zuidwest
702 Limburg zone Noord
703 Limburg zone Oost
800 Luxembourg
901 Namur zone 1 (te bevestigen)
902 Namur zone 2 (te bevestigen)
903 Namur zone 3 (te bevestigen)

17

Leuvenseweg 1
1000 Brussel

T 02 500 21 11
F 02 500 24 58

