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Statistieken: problemen inzake de zones die hun gegevens niet bezorgen

VRAAG AAN DE
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

O TER INFORMATIE
X VOOR ADVIES

THEMA

O 1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn
van de uitvoering van de hervorming;
O 2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële
weerslag op de zone;
x 3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming
gepaard gaan.

1.

Probleemstelling:

Het koninklijk besluit van 28/03/2007 betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid bepaalt dat een van
de opdrachten van het KCCE « het verzamelen en het analyseren van de statistische gegevens van de
hulpverleningszones» is. Deze statistieken zijn gebaseerd op de interventieverslagen van de brandweerdiensten. Sinds
2014 worden ook de gegevens van de Dringende Geneeskundige Hulp (DGH) opgenomen. Het verslag van 2015 zal het
eerste verslag zijn dat opgemaakt wordt op basis van de gegevens van de hulpverleningszones.
Er werd beslist voor de verslagen van 2012 tot 2014 om de cijfers globaal voor te stellen, maar ook om de cijfers per
provincie voor te stellen. Hoewel we statistische verslagen publiceren sinds 2012, moeten we vaststellen dat deze
statistieken niet volledig zijn. De reden hiervoor is dat niet alle brandweerdiensten/hulpverleningszones ons hun gegevens
bezorgen. Dit fenomeen is niet nieuw. Sinds we deze statistieken publiceren, en ook al lijkt de situatie licht te verbeteren,
kunnen we geen volledige statistieken geven:
Verslag 2012
Verslag 2013
Verslag 2014

Opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door 73 %
van de brandweerdiensten
Opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door 78 %
van de brandweerdiensten
Opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door 78 %
van de brandweerdiensten

Deze feitelijke situatie blijft uiteraard niet zonder gevolgen. Naast het feit dat we geen volledige statistieken kunnen geven,
hebben we immers de (methodologische) beslissing genomen om de statistische gegevens van de provincies waar meer
dan 50 % van de brandweerdiensten ons hun gegevens niet bezorgd hebben, niet te publiceren. Bij wijze van voorbeeld
heeft het KCCE beslist om in het verslag van 2014 geen gegevens op te nemen van de provincies Henegouwen en Namen.
Voor de provincie Henegouwen werden immers slechts de verslagen van 8 van de 25 brandweerdiensten bezorgd en
gevalideerd. Voor de provincie Namen hebben slechts 6 brandweerdiensten van de 16 hun verslagen bezorgd die
gevalideerd werden. Deze gegevens werden dus beschouwd als te weinig representatief om opgenomen te kunnen worden
in het verslag.
Voor de statistieken van 2015 volgt hierna een stand van zaken van de gegevens die de hulpverleningszones bezorgd
hebben:

PROVINCIES
Antwerpen
Brussel
Vlaams Brabant
Brabant wallon
West Vlaanderen
Oost Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxembourg
Namen

97,77%
OK;100%
OK;100%
OK;100%
OK;100%
88,76% momenteel
Minder dan 50% voor de provincie
68,75%
OK; 100%
OK; 100%
Minder dan 50% voor de provincie

2.

Oplossing(en) + motivatie:
De moeilijkheid komt door het feit dat we een brandweerdienst/hulpverleningszone niet kunnen dwingen om ons
hun gegevens mee te delen. Hoewel er herinneringsmails/-brieven gestuurd werden naar de hulpverleningszones
en we onze ondersteuning voor de brandweerdiensten/hulpverleningszones die problemen zouden hebben bij het
bezorgen van deze gegevens, voorgesteld hebben, hebben we heel weinig reactie gekregen.
Waarom ?
Hoe kan het aantal antwoorden vanwege de hulpverleningszones verhoogd worden ?

3.

Conclusie:

4.

Concreet voorstel van advies:

BIJLAGEN:

