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Medaille 2de klasse 

2/. De heer Jan Heirman 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Leeftijd op het ogenblik van de feiten: 30 jaar 
Geboortedatum: 14/08/1984 
Beroep: Inspecteur van politie 
Taalrol: NL 

 
 
 

Feitelijke gegevens: 
 
Datum: 21/11/2014 
Plaats: Zuiderlaan (ter hoogte van de Topsporthal), Gent 
Samenvatting: Inspecteur Heirman heeft een persoon gered die zelfmoord probeerde te plegen door 
verdrinking. De persoon lag reeds enkele minuten in het water. Het was nacht (4u45 - bijna geen zichtbaarheid) 
en de kwaliteit van het water was zeer slecht (veel afval in het water). Ondanks deze moeilijke 
omstandigheden, is de inspecteur erin geslaagd om de persoon te redden van de verdrinkingsdood. De persoon 
verzette zich om niet gered te worden. De lichaamstemperatuur van de heer Heirman was gedaald tot 33° C en 
hij werd gewond aan zijn voeten. 
 

5/. De heer Eddy WEST 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Leeftijd op het ogenblik van de feiten: 53 jaar 
Geboortedatum: 24/12/1962 
Beroep: Inspecteur van politie 
Taalrol: NL 

 
 
 

Feitelijke gegevens: 
 
Datum: 27/03/2015 
Plaats: Belzeelse Kerkweg 40, 9940 Evergem 
Samenvatting: Brand in een huis met sterke rookontwikkeling. Een buurvrouw heeft inspecteur West ervan op 
de hoogte gebracht dat een bejaarde persoon met ouderdomsdementie en zijn/haar gehandicapte dochter zich 
in het huis bevonden. 
Aangezien de achterdeur niet op slot was, is de inspecteur de woning binnengegaan. De living stond in 

lichterlaaie en er bevond zich een bewusteloze persoon in een rolstoel. De rolstoel was gekneld door een 

meubel. Inspecteur West is erin geslaagd om de rolstoel vrij te maken en de persoon naar buiten te halen. 

Vervolgens is hij naar het gebouw teruggekeerd om de andere persoon, die eveneens bewusteloos was, te 

zoeken. Inspecteur West moest in het ziekenhuis opgenomen worden wegens verwondingen en CO2-

intoxicatie. 

 

  



Medaille 3de klasse 

5/. De heer Gökhan PEHLIVAN 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Leeftijd op het ogenblik van de feiten: 31 jaar 
Geboortedatum: 19/09/1984 
Beroep: Inspecteur van politie 
Taalrol: NL 

 
 
 

Feitelijke gegevens: 
 
Datum: 17/03/2015 
Plaats: Jakob Jordaensstraat 25, 9000 Gent 
Samenvatting: Inspecteurs Pehlivan, Van Hee en Van de Vijver werden naar de plaats van een brand gestuurd 
in een woning waarin studentenkoten waren. Twee ambulanciers volgden de politieagenten en de studenten 
werden geëvacueerd. Tijdens deze brand is een gasfles die zich op het dak van de woning bevond 
(dakwerkzaamheden), ontploft en er is een instorting geweest.  
 

7/. De heer Yves Van de Vijver 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Leeftijd op het ogenblik van de feiten: 31 jaar 
Geboortedatum: 19/09/1984 
Beroep: Inspecteur van politie 
Taalrol: NL 

 

Feitelijke gegevens: 
 
Datum: 17/03/2015 
Plaats: Jakob Jordaensstraat 25, 9000 Gent 
Samenvatting: Inspecteurs Pehlivan, Van Hee en Van de Vijver werden naar de plaats van een brand gestuurd 
in een woning waarin studentenkoten waren. Twee ambulanciers volgden de politieagenten en de studenten 
werden geëvacueerd. Tijdens deze brand is een gasfles die zich op het dak van de woning bevond 
(dakwerkzaamheden), ontploft en er is een instorting geweest.  
 

8/. De heer Thomas Van Hee 

 
Persoonlijke gegevens 
 
Leeftijd op het ogenblik van de feiten: 33 jaar 
Geboortedatum: 23/11/1982 
Beroep: Inspecteur van politie 
Taalrol: NL 

 
 
 

Feitelijke gegevens: 
 
Datum: 17/03/2015 
Plaats: Jakob Jordaensstraat 25, 9000 Gent 
Samenvatting: Inspecteurs Van Hee, Van de Vijver en Pehlivan werden naar de plaats van een brand gestuurd 
in een woning waarin studentenkoten waren. Twee ambulanciers volgden de politieagenten en de studenten 
werden geëvacueerd. Tijdens deze brand is een gasfles die zich op het dak van de woning bevond 
(dakwerkzaamheden), ontploft en is er een instorting geweest. Thomas Van Hee werd zwaarder getroffen dan 
zijn twee collega's en werd naar het ziekenhuis overgebracht (onbekwaamheid voor onbepaalde duur). 


