
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten van het project 

‘APPORT’ heeft een aantal innoverende methodes 

bedacht voor het beheer van de grensoverschrijdende 

risico’s.  Het systeem dat ze ontwikkeld hebben, is zo 

goed dat het ook in andere Europese grenszones 

geïmplementeerd zou kunnen worden.  

Een prototype van een gemeenschappelijke 

risicokaart voor de grenszone werd ontwikkeld, 

waardoor hulpverleners doeltreffender kunnen 

optreden. Momenteel werken de partners aan de 

realisatie van een opleidingscentrum en van een team 

‘Détachement de Liaison et d’Evaluation’ (DLE).  

Het multidisciplinair centrum voor praktijktraining, 

dat in Lens (België) gevestigd is, werd opgericht om 

gemeenschappelijke opleidingssessies te bieden aan 

de hulpdiensten in de grensoverschrijdende zone 

(brandweer, politie en ambulancediensten). 

 

DLE, het nieuwe Frans-Belgische ‘duoteam’ van 

brandweerofficieren, is nog niet operationeel. Het 

moet de commandant helpen om de extra 

hulpdiensten die in de grenszone bijspringen, te 

organiseren, en om informatie door te spelen naar de 

operationele centra van beide landen. Voor dat doel is 

een dispatching centrum noodzakelijk aan beide 

kanten van de grens. Het centrum dat in België wordt 

opgericht, wordt georganiseerd naar het voorbeeld 

van de bestaande organisatie van de Franse 

hulpdiensten, die al over een dergelijk tool 

beschikken. Beide centra zullen de materiële en 

menselijke middelen inventariseren die aan 

weerskanten van de grens aanwezig zijn.  

 

In februari 2013 zal een oefening gehouden worden 

om de doeltreffendheid van het systeem te testen.  

Totaal budget: 

€ 1.601.646,59  

EFRO :  

€ 800.823,28  

Als het om veiligheid gaat, behoor je niet tot een bepaald land maar tot een bepaald risicogebied. Ook is het 

tegenwoordig helemaal niet van belang welke nationaliteit de hulpverlener heeft, maar is het de snelheid 

waarmee je geholpen wordt, die telt. Daarom hebben de partners van het project ‘APPORT’ de handen ineen 

geslagen om op die manier beter te kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen.  

 

Project APPORT  
(Hulp bij de voorbereiding van de operationele plannen  

voor grensoverschrijdende risico’s) 
 

Doelstellingen van het project 

De projectpartners willen de hulpverlening optimaliseren 

bij rampen in het Frans-Belgische grensgebied. Daarom 

werken overheden en hulpdiensten van Henegouwen en 

van de ‘Zone de défense et de sécurité Nord’ samen om de 

rampenplannen en waarschuwingsprocedures van beide 

regio’s op elkaar af te stemmen.  

 

Website van het project: www.interreg-apport.eu 

Partners 
 Régie Provinciale Autonome de Financement et de 

gestion des services incendie du Hainaut (Mons) 

 Province de Hainaut (Mons) 

 État-major de la zone de défense Nord (Lille) 

 Direction Régionale de l’Environnement de 

l’Aménagement et du Logement Nord - Pas de 

Calais (Douai) 

 Institut Scientifique de Service Public (Colfontaine) 

 Centre Informatique du Hainaut (Hornu) 

  

Publicatie 

Grensoverschrijdende technologische risico’s: van 

preventie tot ongevallenbestrijding, november 2011. 

 

 

 

Periode :  

1 februari 2009  

31 december 

2013 


