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WEERKERENDE UITGAVEN  Fiche 23

DEFINITIE

De opdracht van de Civiele Veiligheid bestaat erin burgers en 
goederen te beschermen bij ongevallen, rampen of catastrofes. 
Die opdracht omvat volgende activiteiten: dringende medische 
hulp, brandbestrijding, interventie bij explosies en het reinigen en 
verwijderen van gevaarlijke stoffen.

De tragische gebeurtenissen in Gellingen in 2004 zetten de 
wetgever ertoe aan om de Civiele Veiligheid te hervormen en te 
moderniseren, naar het voorbeeld van wat voordien voor de 
politie was gebeurd. Na de voorbereiding in de parlementaire 
commissie (Commissie Paulus) en de invoering van een nieuwe 
wetgeving (kaderwet van 15 mei 2007 in verband met de Civiele 
Veiligheid), is na iets minder dan 10 jaar de hervorming van de 
Civiele Veiligheid een feit op het terrein.

Deze hervorming bracht de bevoegdheden van de Civiele Veilig
heid onder in een drieledige structuur:

 > de federale staat bepaalt het wettelijk kader en controleert de 
uitvoering
 > de Civiele Bescherming ressorteert onder het federale niveau 
en heeft als opdracht ondersteuning te bieden op het terrein 
bij ongevallen, rampen of catastrofes
 > de hulpverleningszones zijn nieuwe lokale besturen ontstaan 
uit de gemeenten en met rechtspersoonlijkheid

De wet bepaalde immers dat er minstens één hulpverleningszone 
per provincie moest zijn en verplichtte elke Vlaamse en Waalse 
gemeente om zich bij één enkele hulpverleningszone aan te 
sluiten. Op operationeel vlak coördineert een hulpverleningszone 
de activiteiten van diverse hulpverleningsposten op zijn grond
gebied.

Zo werden 250 bestaande brandweerdiensten geleidelijk aan 
ondergebracht in 34 hulpverleningszones, waarvan 20 in Vlaande
ren en 14 in Wallonië. In 2014 werden al die diensten gekoppeld 
aan ‘prezones’. In de loop van 2015 werden die omgevormd tot 

de eigenlijke hulpverleningszones. Ze groeperen sindsdien als 
afzonderlijk lokaal bestuur de vroegere gemeentelijke brandweer
diensten, die net zoals de politiezones in 2003 een afzonderlijk 
lokaal bestuur werden.

Op het Brusselse grondgebied zien we geen oprichting van een 
hulpverleningszone, omdat in het Brusselse gewest al sinds 1991 
de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (DBDMH) actief is, een 
openbare instelling gefinancierd door het gewest en de Brusselse 
agglomeratie.

ENKELE CIJFERS

 > De Vlaamse hulpverleningszones besteden in 2017 zo’n 78,8% 
van hun uitgaven aan personeelskosten en 18,3% aan werking. 
De financiering komt voor 93,3% uit toelagen van de gemeen
ten en de federale overheid. De verhouding tussen beide toe
lagen bedraagt 79% voor de gemeenten en 21% voor de fede
rale overheid.
 > Het groeiritme van het budget 2017 ligt met 2,7% relatief hoog 
binnen de lokale sector. Vooral de loonkosten (+4,6%) stijgen, 
voornamelijk door bijkomende aanwervingen door deze nieuwe 
lokale besturen. De stijging is immers hoger dan de inflatievoor
uitzichten.
 > De hulpverleningszones telden eind 2016 zo’n 3.339 personeels
leden, dit zijn er 3,9% meer dan in 2015. Na de opstartfase is 
het (administratief) personeelsbestand voornamelijk verder 
uitgebreid met contractanten.
 > De gemeentetoelagen binnen de zones vallen moeilijk te ver
gelijken, omdat de hoogte ervan vaak wordt bepaald in functie 
van de inbreng van de gemeenten in de zone op vlak van 
materieel en roerend/onroerend goed. Door onderlinge afspraken 
krijgen de deelnemende gemeenten hiervoor een compensatie.
 > De gemeentetoelage is weliswaar groter in een hulpverlenings
zone die opereert in een dichtbevolkt gebied (zie fiche 21). In 
verstedelijkte gemeenten en steden zijn immers relatief meer 
interventies voor dringende medische hulp en brandbestrijding.
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