FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID
Juridische Directie
BRIEF VAN 21 NOVEMBER 2014 AAN DE PROVINCIEGOUVERNEURS BETREFFENDE DE
GOEDKEURINGSPROCEDURE VAN DE OPVORDERINGSKOSTEN.
(niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad)
Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Gouverneur,
Naar aanleiding van de recente bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een ministerieel besluit
1
van 25 april 2014 , leek het me nodig om enige verduidelijking te verschaffen inzake de
opvorderingsprocedure teneinde u toe Ie laten om de nodige maatregelen te nemen wanneer het
beroep op de opvordering zich opdringt en u hierbij een financiële garantie te verzekeren.
Zoals ik u meedeelde in mijn brief van 24 februari 2011 over hetzelfde onderwerp, draagt de FOD
Binnenlandse Zaken immers de financiële last van de opvorderingen waartoe beslist werd door de
provinciegouverneurs want zij handelen als afgevaardigde van de Minister krachtens artikel 5, §1 van
de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (artikel 181 van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid in de toekomst) en het ministerieel besluit van 2 september
1996 houdende overdracht van de macht om in vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam
van de civiele bescherming.

•

•

Indien de kost van de opvordering lager is dan 8.500 € excl. BTW, dan kan de gouverneur
alleen beslissen om deze kost te maken en dan informeert de gouverneur de heer Marc Looze
(e-mail: marc.looze@ibz.fgov.be), Directeur Operaties van de Algemene Directie Civiele
Veiligheid, binnen de 24 uur via e-mail.
Indien de kost van de opvordering hoger of gelijk is aan 8.500 € excl. BTW, dan vraagt de
gouverneur het voorafgaand akkoord van de heer Marc Looze, Directeur Operaties van de
Algemene Directie Civiele Veiligheid. Dit voorafgaand akkoord kan gevraagd worden via email, per fax (02/503 14 30) of telefonisch (02/500 22 34 of 0495/58.16.00) ). De heer Looze is
in principe 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar. Indien hij onbereikbaar zou zijn, dan zullen
de gegevens van zijn vervanger u worden meegedeeld door het Crisiscentrum op het nummer
02/506 47 11. Indien het voorafgaand akkoord gevraagd wordt via de telefoon, moet er binnen
de 24 uur een bevestiging van deze aanvraag via e-mail gestuurd worden naar de heer
Looze.

Deze brief vernietigt en vervangt mijn brief van 24 februari 2011 over hetzelfde onderwerp.
Met de meeste hoogachting.
Voor de Minister,
De directeur-Generaal
1
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Wanneer de provinciale fase wordt afgekondigd, worden de gouverneurs voortaan verzocht volgende
procedure te volgen:

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

De budgettaire impact, die soms groot blijkt, is soms moeilijk in te schatten. Daarom wordt, conform
de door de omzendbrief van 2 september 1996 met betrekking tot de uitoefening van het
opvorderingsrecht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming vereiste voorwaarden, in eerste instantie beroep gedaan op de middelen van de
hulpdiensten ter plaatse en vervolgens op de federale middelen in het algemeen en op de middelen
van de Civiele Bescherming in het bijzonder. Indien deze middelen niet voldoende blijken te zijn, dan
kan beroep gedaan worden op derden zodat de autoriteiten kunnen beschikken over de nodige
personen en goederen om de personen bij te staan en goederen te beschermen tijdens rampspoedige
gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen. Onder « derden » wordt verstaan particulieren
(privéonderneming) of het leger.

