KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 JULI 2021 TOT BEPALING VAN DE MODALITEITEN VAN DE
TOEKENNING VAN EEN EENMALIGE TOELAGE AAN DE HULPVERLENINGSZONES EN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE DIENST VOOR BRANDBESTRIJDING EN DRINGENDE
MEDISCHE HULP VOOR HET AANKOPEN VAN BIJZONDER MATERIAAL, IN HET KADER VAN
HET BEHEER VAN HET SEVESO-RISICO. (B.S. 19.07.2021)
Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het
begrotingsjaar 2021, artikel 2.13.2;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 april 2020;
Gelet op de uitzondering op de verplichting een regelgevingsimpactanalyse uit te voeren, die
voortvloeit uit artikel 8, § 2, 1°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen
inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op het advies 67.894/2/V van de Raad van State, gegeven op 9 september 2020, in
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;
Overwegende de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van zware
ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen;
Overwegende de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid de artikelen 121 tot 124;
Overwegende de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Overwegende het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
Overwegende het koninklijk besluit van 25 mei 2017 tot oprichting van een beheerscomité in het
kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire ongevallen en van het fonds voor
risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;
Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
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1 ° wet van 21 januari 1987: de wet van 21 januari 1987 ter stijving van het fonds voor risico's van
zware ongevallen en van het fonds voor preventie van zware ongevallen;
2° zone: de hulpverleningszone bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid, alsook de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende
Medische Hulp (DBDMH) zoals bedoeld in de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting
van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;
3° minister: de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken;
4° seveso-fonds: het fonds voor risico's van zware ongevallen, zoals bedoeld in de wet van 21 januari
1987;
5° beheerscomité: het comité zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 25 mei 2017 tot oprichting
van een beheerscomité in het kader van het beheer van het fonds voor risico's van nucleaire
ongevallen en van het fonds voor risico's van zware ongevallen van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken;
6° seveso-heffing: de heffing zoals bedoeld in artikel 7, § 2bis van de wet van 21 januari 1987;
7° seveso-risico: het risico verbonden aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
zoals bedoeld in artikel 2, 13° van het Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken;
8° hogedrempelinrichting: de inrichting zoals bedoeld in artikel 2, 3° van het Samenwerkingsakkoord
van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
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Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder:

Art. 2. § 1. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten kan in het jaar 2021 een eenmalige
toelage worden toegekend aan een zone voor de aankoop van specifiek materiaal, noodzakelijk voor
het beheer van het Seveso-risico.
§ 2. De som van deze toelagen voor alle zones in het jaar 2021 bedraagt 1.628.449,37 euro.
§ 3. Deze toelagen zijn bestemd voor de zones met minstens één hogedrempelinrichting op hun
grondgebied.
§ 4. Het bedrag van deze toelage wordt berekend aan de hand van de volgende formule:
C = (Az/10.852.540,85) . 1.628.449,37
C stemt overeen met de toelage van de betrokken zone;
Az is de som van de bedragen van de heffingen in het jaar 2020, voor alle hogedrempelinrichtingen
op het grondgebied van de zone.
Art. 3. De toelage kan enkel worden aangewend in het kader van het beheer van het Seveso-risico.
Hiertoe bezorgt de betrokken zone aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de
beraadslaging, waarin vermeld staat welk materiaal, bedoeld in artikel 2, § 1, ze in 2021 wenst te
bestellen.
De beraadslaging dient minimaal onderstaande elementen te bevatten:
1° de risicoanalyse van de zone m.b.t. het Seveso-risico op haar grondgebied;
2° de link tussen het aan te kopen materiaal en de voormelde risicoanalyse.
Art. 4. De betaling van de toelage gebeurt na validatie van de beraadslaging door het beheerscomité.
De betaling gebeurt in één schijf voor elke zone.
Art. 5. § 1. Wat betreft het materiaal, bedoeld in artikel 2, § 1, stuurt de zone naar de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, ten laatste op 31 maart 2022:

§ 3. Wanneer de termijn voor de levering van het materiaal, bedoeld in artikel 2, § 1, langer
duurt dan het jaar 2021, stuurt de zone naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken:
-

het in paragraaf 1 bedoelde betalingsbewijs in de maand van de betaling van deze factuur;
ten laatste op 31 maart 2022 een kopie van de door de zone ondertekende bestelbon van het
materiaal, vastgesteld ingevolge de beraadslaging bedoeld in artikel 3;
jaarlijks, tijdens het eerste trimester van het jaar, een samenvattend overzicht van de
bestellingen van de zone die lopende zijn en die betrekking hebben op het materiaal waarvoor
de toelage werd toegewezen.

Art. 6. In de volgende gevallen kan de minister het bedrag van de toelage geheel of gedeeltelijk
terugvorderen van de zone:
-

de zone heeft de bestelbon voor het materiaal, bedoeld in artikel 2, § 1, niet ondertekend in het
jaar 2021;
het materiaal, bedoeld in artikel 2, § 1, werd niet of niet volledig geleverd of gerealiseerd binnen
de drie jaren na het jaar 2021.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
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§ 2. Onder betalingsbewijzen bedoeld in paragraaf 1 wordt begrepen: de kopieën van de
facturen en de erbij horende rekeninguittreksels, of ieder document dat door de begunstigde van een
kwijting wordt voorzien.
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1° de respectievelijke betalingsbewijzen;
2° een samenvattende tabel met de vermelding van de stand van zaken van de bestellingen van het
materiaal.

