
Bijlage 1 

Overzicht van de artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, die van toepassing 
zijn op de prezones 

 

Met de wet van 3 augustus werd de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid gewijzigd. Er werden 

een aantal nieuwe artikelen ingevoegd, en een deel van de artikelen die al bestonden in de wet werden van 

toepassing verklaard op de operationele prezones met rechtspersoonlijkheid.  

Zo bepaalt nieuw artikel 221/1, paragraaf 3 dat de artikelen 24, 25, 28 tot 31, 32, eerste en derde lid, 33 tot 39, 

40, eerste en tweede lid, 42, eerste lid, 1° tot 3°, 43 tot 50, 53 tot 54, 63 tot 66, 67, eerste lid, 2°, 3° en 5°, 69, 83 

tot 85, 118, 119, 120 tot 124 en 126 van toepassing zijn op de prezone. 

In paragraaf 4 van artikel 221/1 wordt vervolg dat voor de toepassing van de regels bedoeld in paragraaf 3, de 

woorden vermeld in kolom 1 van de bijlage, vervangen moeten worden door de woorden die ernaast staan in 

kolom 2 van de bijlage. 

Het gaat om volgende bijlage: 

Kolom 1 Kolom 2 

zone [prezone] 

college [voorzitter van de raad] 

de leden van het college  [de voorzitter van de raad] 

voorzitter van het college [voorzitter van de raad] 

zonecommandant (bedoeld in artikel 109) [coördinator] 

officiers verantwoordelijk voor de posten [officiers-dienstchefs] 

 

Opdat de operationele prezones over een overzicht zouden beschikken, en teneinde de leesbaarheid van de 

toepasselijke artikelen te vergroten, zullen in dit document de artikelen die van van toepassing zijn op de 

operationele prezones opgelijst worden. Hierbij zullen in de artikelen ook de woorden uit kolom 1 vervangen 

worden door de woorden uit kolom 2. 

In enkele gevallen is een bepaling niet van toepassing doordat, door de vervanging van het college door de 

voorzitter van de raad, het twee keer om hetzelfde orgaan gaat. In dit geval werd deze bepaling weggelaten om 

verwarring te voorkomen. Wanneer iets weggelaten werd, wordt dit als volgt aangeduid […]. 

OVERZICHT VAN DE ARTIKELEN VAN TOEPASSING OP DE PREZONES 

Artikel 24. De [prezone] wordt bestuurd door een raad. De raad is samengesteld uit één vertegenwoordiger per 

gemeente. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente van rechtswege. Indien hij verhinderd is, duidt hij 

een schepen van zijn gemeente aan om hem te vervangen. 

In het geval de provincie bijdraagt in de financiering van de [prezone] zoals bedoeld in artikel 67, 3°, kan de raad 

beslissen de hoedanigheid van zoneraadslid toe te kennen aan een lid van de provincieraad. De provincieraad 

duidt daartoe één van zijn leden aan. 



 

Artikel 25. De [coördinator] […] neemt deel aan de vergaderingen van de raad met raadgevende stem. 

 

Artikel 28. Het mandaat van de leden van de zoneraad vangt aan de eerste werkdag van de derde maand, 

volgend op de datum van het aantreden van de verkozen gemeenteraadsleden na een volledige vernieuwing, 

tenzij zij rechtsgeldig vroeger bijeengeroepen zijn of ten laatste de eerste dag van de tweede maand volgend op 

de maand waarin de uitslag van hun verkiezing definitief is geworden. 

De leden van de zoneraad blijven hun mandaat uitoefenen tot de installatie van de nieuwe raad. 

Het lid van de zoneraad dat ontslag neemt, blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn vervanger is beëdigd. 

De gemeenteraad kiest een vervanger, die het mandaat voleindigt van het lid van de zoneraad dat hij opvolgt. 

 

Artikel 29. Met uitzondering van de omstandigheid bedoeld in artikel 28, leidt het verlies van hoedanigheid van 

provincieraadslid of van lid van het college van burgemeester en schepenen van rechtswege tot het beëindigen 

van het mandaat van lid van de zoneraad. 

 

Artikel 30. Onverminderd artikel 28 wordt het ontslag van een lid van de zoneraad schriftelijk ingediend bij de 

[voorzitter van het raad]. Het ontslag wordt definitief zodra het ter kennis gebracht is van de raad. 

Artikel 31. Het lid van de zoneraad dat ouderschapsverlof wenst te nemen, naar aanleiding van de geboorte of 

de adoptie van een kind, wordt, op zijn schriftelijk verzoek, gericht aan de [voorzitter van de raad], vervangen voor 

een maximale periode van vijftien weken, ten vroegste vanaf de zevende week voor de vermoedelijke datum van 

de geboorte of van de adoptie. 

Het lid van de zoneraad dat verhinderd is naar aanleiding van ouderschapsverlof en om zijn vervanging verzoekt, 

wordt vervangen overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 38. 

Het eerste en tweede lid zijn echter slechts toepasselijk vanaf de eerste raadsvergadering na die waarop het 

raadslid dat verhinderd is, geïnstalleerd werd. 

 

Artikel 32, eerste lid. Het lid van de zoneraad dat ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan 

vervullen, kan zich voor de uitoefening van dit mandaat laten bijstaan door een vertrouwenspersoon, gekozen uit 

de zonekiezers die aan de verkiesbaarheidsvereisten voor het mandaat van gemeenteraadslid voldoen, en die 

geen lid is van het zonepersoneel, noch van het gemeentepersoneel. 

 

Artikel 32, derde lid. Bij het verlenen van die bijstand krijgt de vertrouwenspersoon dezelfde middelen ter 

beschikking en heeft hij dezelfde verplichtingen als het lid van de zoneraad. 

 
Artikel 33. De gemeenteraadsleden kunnen de begroting en de rekeningen raadplegen en kunnen de gebouwen 

en de diensten van de [prezone] bezoeken. 

 

Artikel 34. De raad vergadert zo vaak als de zaken die tot zijn bevoegdheid horen het vereisen en ten minste één 

keer per trimester. 

 

Artikel 35. De raad wordt bijeengeroepen door [de voorzitter van de raad]. Wanneer één derde van de 

raadsleden het vraagt, is [de voorzitter van de raad] verplicht de raad bijeen te roepen op de aangewezen dag en 

het aangewezen uur. 

 



Artikel 36. Behalve in spoedeisende gevallen geschiedt de oproeping per brief, per drager aan huis, per fax of 

per e-mail, ten minste tien kalenderdagen vóór de dag van de vergadering ; de oproeping vermeldt de agenda. 

De agendapunten worden duidelijk omschreven. 

Voor elk agendapunt worden alle stukken die erop betrekking hebben, ter plaatse ter inzage gelegd van de leden 

van de zoneraad vanaf het verzenden van de agenda. 

 

Artikel 37. De in artikel 57 bedoelde [voorzitter van de raad] of de persoon die hem vervangt in toepassing van 

het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 38, zit de raad voor. Hij opent en sluit de vergadering. 

 

Artikel 38. De raad stelt zijn huishoudelijk reglement vast. 

 
Artikel 39. Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de raad worden ter kennis gebracht van het 

publiek, minstens door aanplakking aan de maatschappelijke zetel van de [prezone] bedoeld in artikel 20, alsook 

aan de gemeentehuizen van de gemeenten van de [prezone]. 

De pers en de belangstellende inwoners worden, op hun verzoek en binnen een nuttige termijn, op de hoogte 

gesteld van de agenda van de raad, eventueel tegen betaling van een vergoeding die niet meer mag bedragen 

dan de kostprijs. 

Het door de raad vastgestelde huishoudelijk reglement kan nog andere wijzen van bekendmaking voorzien. 

 

Artikel 40, eerste lid. Geen akte, geen stuk betreffende het bestuur van de [prezone] mag aan het onderzoek 

van de leden van de zoneraad worden onttrokken. 

 

Artikel 40, tweede lid. De leden van de zoneraad kunnen een afschrift verkrijgen van de akten en stukken 

betreffende het bestuur van de [prezone] onder de in het huishoudelijk reglement bepaalde voorwaarden. 

 

Artikel 42, eerste lid. Het is elk lid van de zoneraad verboden : 

1° tegenwoordig te zijn bij de beraadslaging over zaken waarbij het een rechtstreeks belang heeft, hetzij 

persoonlijk, hetzij als gelastigde, voor of na zijn verkiezing, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de 

vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Inzake voordrachten van kandidaten, benoemingen 

tot bedieningen, en tuchtvervolgingen geldt dit verbod slechts ten aanzien van bloed- of aanverwanten tot de 

tweede graad ; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan een overheidsopdracht voor aanneming van werken, 

diensten of leveringen ; 

3° als advocaat, notaris of zaakwaarnemer werkzaam te zijn in rechtsgedingen, tegen de zone ingesteld. Het is 

hem verboden in dezelfde hoedanigheid ten behoeve van de [prezone] te pleiten, raad te geven of op te treden in 

enige betwiste zaak, hetzij hij dit kosteloos doet ; 

 

Artikel 43. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. 

Onder voorbehoud van het geval bedoeld in artikel 44, kan de raad, met een tweederde meerderheid van de 

aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de 

openbaarheid, echter beslissen dat de vergadering niet openbaar is. 

De vergadering van de raad is niet openbaar wanneer het om personen gaat. 

Uitgezonderd in tuchtzaken of in de door het huishoudelijk reglement vastgelegde bijzondere omstandigheden, 

kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na de openbare vergadering. 

 



Artikel 44. Uiterlijk tien kalenderdagen vóór de vergadering gedurende welke de raad dient te beraadslagen over 

de begroting, over een begrotingswijziging of over de rekeningen, doet [de voorzitter van de raad] aan elk raadslid 

een exemplaar toekomen van het ontwerp van begroting, van het ontwerp van begrotingswijziging of van de 

rekeningen. 

Het ontwerp wordt overgezonden zoals het zal onderworpen worden aan de beraadslagingen van de raad, in de 

voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met 

uitzondering van de bewijsstukken, wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van begroting en de rekeningen zijn 

vergezeld van een verslag. 

 

Artikel 45. Het verslag betreffende het ontwerp van begroting, bedoeld in artikel 44, definieert het algemeen en 

financieel beleid van de [prezone] en bevat een overzicht van de toestand van het bestuur en van de zonezaken, 

alsook alle nuttige informatiegegevens. 

Het verslag betreffende de rekeningen geeft een overzicht van het beheer van de zonefinanciën gedurende het 

dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben. 

Vooraleer de raad beraadslaagt, [geeft de voorzitter van de raad] een toelichting bij de inhoud van het verslag. 

 

Artikel 46. Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 

spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door ten minste twee derden van de 

aanwezige leden van de zoneraad ; de namen van die leden zullen in de notulen vermeld worden. 

Elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf kalenderdagen vóór de vergadering overhandigd 

worden aan de voorzitter ; het is vergezeld van een verklarende nota of van elk document dat de raad kan 

voorlichten. […] De voorzitter deelt de aanvullende agendapunten (tegelijk) mee aan de leden van de zoneraad. 

 

Artikel 47. De notulen worden ten minste zeven kalenderdagen vóór de dag van de vergadering en uiterlijk 

samen met de agenda ter inzage van de raadsleden gelegd. De notulen van de vorige vergadering worden ter 

goedkeuring aan de raad voorgelegd. 

Elk lid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen. Indien deze 

opmerkingen worden aangenomen, is (de secretaris bedoeld in artikel 48) ertoe gehouden tijdens deze 

vergadering of ten laatste tijdens de volgende vergadering een nieuwe tekst, in overeenstemming met de 

beslissing van de raad, voor te leggen. Indien er geen opmerkingen worden gemaakt vóór het einde van de 

vergadering, worden de notulen beschouwd als goedgekeurd en worden zij ondertekend door de voorzitter van 

het college en (de secretaris). 

 

Artikel 48. De secretaris van de raad wordt aangewezen door de raad. In geval van afwezigheid of verhindering 

van de secretaris, wijst de voorzitter een secretaris ad hoc aan. 

 

Artikel 49. De secretaris is belast met : 

1° het voorbereiden van de vergaderingen van de raad […]; 

2° het garanderen van de openbaarheid van bestuur ; 

3° het bijhouden van de agenda van de vergaderingen van de raad[…]; 

4° het bezorgen van de beslissingen, de zonale beraadslagingen, alsook van alle nodige stukken voor de 

uitoefening van het toezicht, aan de bevoegde toezichthoudende overheid ; 

5° het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de raad […]. 

De notulen worden ondertekend door de secretaris en de voorzitter. 



De notulen vermelden alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan de punten 

waaromtrent geen beslissing genomen werd. 

 

Artikel 50. De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de vergadering ; hij kan, na een 

voorafgaande waarschuwing, terstond ieder persoon uit de zaal doen verwijderen, die openlijk tekens van 

goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt. 

 

Artikel 53. De raad stemt over de begroting in haar geheel en over de jaarrekeningen in hun geheel. Elk lid van 

de zoneraad kan echter de afzonderlijke stemming eisen over één of meer artikelen of reeksen van artikelen die 

het aanwijst, indien het om de begroting gaat of over één of meer artikelen of posten die het aanwijst, indien het 

om de jaarrekeningen gaat. In dat geval mag over het geheel eerst gestemd worden na de stemming over het 

artikel of de artikelen, reeksen van artikelen of posten die aldus zijn aangewezen. 

 

Artikel 54. Behalve wanneer de wet in een geheime stemming voorziet, stemmen de leden van de raad 

mondeling. Het huishoudelijk reglement kan een regeling invoeren die gelijkwaardig is met een mondelinge 

stemming.  

 
Artikel 63. Naast de hem door de raad toevertrouwde opdrachten is [de voorzitter van de raad] belast met : 

1° de bekendmaking en de uitvoering van de besluiten van de zoneraad ; 

2° het beheer van de gebouwen en eigendommen van de [prezone] ; 

3° het beheer van de inkomsten, de ordonnancering van de uitgaven van de [prezone] ; 

4° de controle op de boekhouding ; 

5° de leiding van de werken binnen de [prezone] ; 

6° het toezicht op het administratieve en operationele personeel van de [prezone] ; 

7° de vertegenwoordiging van de zone bij het afsluiten van overeenkomsten waarbij de [prezone] partij is ;  

8° de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het werkgeversstatuut van de [prezone] ; 

9° de vertegenwoordiging van de [prezone] bij rechtsgedingen. 

De in het eerste lid, 7° en 9°, bedoelde bevoegdheden kunnen slechts uitgeoefend worden na goedkeuring door 

de raad. 

 

Artikel 64. Binnen elke [prezone] wordt een technische commissie opgericht. 

 

Artikel 65. De technische commissie bestaat onder meer uit de [officiers-dienstchefs] van de [prezone], alsook uit 

de [coördinator], die het voorzitterschap ervan verzekert. 

De raad stelt bovendien de samenstelling en de praktische organisatie van de technische commissie vast op 

voorstel van de [coördinator]. 

 

Artikel 66. De technische commissie staat de [coördinator] bij voor het opstellen van het beleidsplan bedoeld in 

artikel 23, hierin inbegrepen de opstelling van het aankoopprogramma voor materieel zoals bedoeld in artikel 118. 

De commissie heeft bovendien een adviesbevoegdheid inzake de operationele organisatie van de [prezone], op 

verzoek van de organen van de zone. 

 

Artikel 67, eerste lid. De [prezones] worden gefinancierd door : 

2° de federale dotaties ; 

3° de eventuele provinciale dotaties ; 



5° diverse bronnen. 

 

Artikel 69. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere bepalingen 

voor de vaststelling en betaling van de federale dotatie, die ten minste in twaalfden uitbetaald wordt. 

De nadere bepalingen inzake de berekening van de federale dotaties worden vastgesteld, rekening houdende 

met de volgende criteria voor elke [prezone]: 

- de residentiële en actieve bevolking ; 

- de oppervlakte ; 

- het kadastraal inkomen ; 

- het belastbaar inkomen ; 

- de risico’s aanwezig op het grondgebied van de [prezone]. 

 

Artikel 83. De giften bij akte onder de levenden worden altijd voorlopig aangenomen, overeenkomstig de 

bepalingen van de wet van 12 juli 1931 betreffende de uitbreiding tot alle rechtspersonen van het voordeel van de 

voorlopige aanvaarding van bij akten gedane schenkingen onder de levenden. 

 

Artikel 84. § 1. De raad bepaalt de voorwaarden van de huur en van elk ander gebruik van de opbrengsten en 

inkomsten van de eigendommen en rechten van de [prezone]. 

§ 2. De raad verleent, in voorkomend geval, aan de huurders van de [prezone] de door hen aangevraagde 

kwijtscheldingen waarop zij aanspraak kunnen maken ingevolge de wet of krachtens hun contract, dan wel op 

gronden van billijkheid. 

 
Artikel 85. De raad kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten 

worden gegund en stelt de voorwaarden vast. 

Hij kan die bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de [prezone] 

overdragen aan [de voorzitter van de raad], binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting 

ingeschreven kredieten. 

In gevallen van dringende spoed die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan [de voorzitter van de 

raad], op eigen initiatief, de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden van de raad uitoefenen. Zijn besluit wordt 

meegedeeld aan de raad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt. 

 

Artikel 117, tweede lid. “De zones, de prezones, de gemeenten, de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor 

Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en de provinciale opleidingscentra kunnen voor de organisatie en 

de gunning van overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor de verwerving van het materieel en de 

uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van hun opdrachten, beroep doen op de aankoopcentrale 

opgericht bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid bij de FOD Binnenlandse Zaken.” 

 

Artikel 118. De raad stelt, op voorstel van de [coördinator], na advies van technische commissie, een 

aankoopprogramma voor materieel en uitrusting op, rekening houdende met de voorziene financiële middelen. 

[…] 

 

Artikel 119. § 1.   De minimumnormen voor materieel en uitrusting worden per type interventie vastgesteld door 

de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De [prezone] past deze normen op basis van 

de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 5, zodat de snelste adequate hulp gerealiseerd wordt. 



§ 2. De Koning bepaalt de normen inzake persoonlijke uitrusting, uniform, kentekens en andere middelen van 

identificatie van het operationeel personeel van de zone. 

 

Artikel 120. De toezichthoudende overheid kan, zowel per briefwisseling als ter plaatse, alle inlichtingen en 

gegevens inwinnen die nodig zijn voor het onderzoek van de dossiers die aan haar toezicht zijn onderworpen. 

 

Artikel 121. Onder voorbehoud van tegengestelde bepalingen, gebeurt de berekening van de termijnen in 

kalenderdagen. 

 

Artikel 122. Onder voorbehoud van de in artikel 123 bedoelde omstandigheden, vangt de onderzoekstermijn van 

een besluit aan de dag die volgt op de dag waarop de toezichthoudende overheid het besluit ontvangen heeft. 

 

Artikel 123. De termijn van onderzoek van een besluit van de zoneoverheid door de toezichthoudende overheid 

wordt onderbroken door het versturen van een bij de post aangetekende brief waarbij de toezichthoudende 

overheid het dossier betreffende het betrokken besluit opeist of bijkomende inlichtingen vraagt aan de 

zoneoverheid. In de in dit artikel bedoelde gevallen vangt de onderzoekstermijn aan de dag die volgt op de dag 

waarop ofwel het dossier ofwel de gevraagde bijkomende inlichtingen ontvangen worden per aangetekende brief 

of tegen ontvangstbewijs. 

 

Artikel 124. Na elke vergadering van de raad wordt van de besluiten van de zoneoverheid binnen de twintig 

dagen een lijst met een beknopte omschrijving aan de gouverneur, alsook aan de minister gestuurd. [De 

voorzitter van de raad] bevestigt bij die zending dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het 

tweede lid, werden nageleefd. 

Tegelijk met de verzending aan de gouverneur wordt de lijst van de besluiten door middel van een aanplakbrief 

bekendgemaakt op de centrale zetel van de [prezone], alsook in de gemeentehuizen van de gemeenten van de 

[prezone]. 

 

Artikel 126. § 1. Onverminderd de toepassing van artikel 123, kan de gouverneur, bij besluit en binnen een 

termijn van vijfentwintig dagen die aanvangt de dag na de ontvangst van de in artikel 124 bedoelde lijst of van het 

in artikel 125 bedoelde besluit, de uitvoering van de besluiten schorsen waarbij een zoneoverheid de bepalingen 

van deze wet of genomen krachtens deze wet schendt. Een afschrift van het schorsingsbesluit wordt tegelijk naar 

de minister verzonden. 

§ 2. De zoneoverheid kan het geschorste besluit rechtvaardigen, binnen een termijn van veertig dagen die ingaat 

op de dag na het versturen van het schorsingsbesluit van de gouverneur. In dat geval stuurt zij haar 

rechtvaardigingsbesluit naar de minister uiterlijk de laatste dag van de voormelde termijn. Een afschrift van het 

rechtvaardigingsbesluit wordt naar de gouverneur gestuurd. 

De zoneoverheid kan, binnen dezelfde termijn, het geschorste besluit intrekken. Zij geeft daarvan kennis aan de 

gouverneur en aan de minister. 

§ 3. In geval van het versturen van een rechtvaardigingsbesluit of op eigen initiatief bij het verstrijken van de in § 

2 vermelde termijn, kan de minister, bij gemotiveerd besluit en binnen een termijn van veertig dagen die ingaat op 

de dag na het inkomen van het rechtvaardigingsbesluit of na het verstrijken van de in § 2 bedoelde termijn, het 

geschorste besluit vernietigen of de schorsing van dat besluit opheffen. 

Het besluit wordt uiterlijk de laatste dag van de termijn van veertig dagen naar de zoneoverheid gestuurd. Een 

afschrift wordt naar de gouverneur gestuurd. 

Bij gebrek aan besluit binnen de termijn van veertig dagen, wordt de schorsing opgeheven. 



§ 4. De minister kan bovendien binnen de vijfentwintig dagen na ontvangst ervan, definitief beslissen over de 

vernietiging van elke beslissing onderworpen aan het algemeen specifiek toezicht. Hij brengt voorafgaandelijk de 

gouverneur en de zoneoverheden hiervan op de hoogte. 

Het besluit wordt ten laatste op de laatste dag van de termijn bedoeld in het eerste lid aan de zoneoverheid 

toegestuurd. Een afschrift wordt naar de gouverneur gestuurd. 

 

Artikel 209/1. Op de datum van de inwerkingtreding van de zones, vastgelegd conform artikel 220, worden de 

goederen van de prezone overgedragen naar de zone. 

Deze overdracht gebeurt van rechtswege en is gratis. Deze overdracht is van rechtswege inroepbaar tegen 

derden. 

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met inbegrip van de lasten en 

verplichtingen die inherent zijn aan deze goederen”. 

 

Artikel 221/1. § 1. Vanaf de inwerkingtreding van deze bepaling en tot de inwerkingtreding van de zones, 

bedoeld in artikel 220, vormen de gemeenten die tot een zone behoren, in uitvoering van artikel 14, een prezone 

volgens dezelfde territoriale afbakening. De prezone heeft rechtspersoonlijkheid en wordt beheerd door een 

prezoneraad, hierna de raad genoemd.  

De raad beslist bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter van 

de raad doorslaggevend. 

 

§ 2. De prezone ontvangt de dotatie bedoeld in artikel 67, eerste lid, 2°, op voorwaarde van het voldoen aan de 

volgende verplichtingen: 

1°. De raad duidt een voorzitter aan in zijn midden. In afwijking van paragraaf 1, tweede lid, wordt ingeval van 

staking van stemmen voorkeur gegeven aan de oudste kandidaat. 

2°. De raad wijst een coördinator aan onder de officieren van de brandweerdiensten van de prezone, die 

beschikken over een diploma van niveau A of, bij gebrek aan een kandidaat met dit diploma, onder het personeel 

van de brandweerdiensten van de prezone. Een overeenkomst tussen de prezone en de gemeente waarvan de 

officier afhangt, regelt de detachering.  

Andere personen kunnen geheel of gedeeltelijk gedetacheerd worden naar de prezone of ter beschikking gesteld 

van de prezone om de coördinator bij te staan in bijzondere opdrachten. Beroepsbrandweerlieden worden 

gedetacheerd via een overeenkomst tussen de prezone en de gemeente waarvan zij afhangen. De vrijwillige 

brandweerlieden worden door hun gemeente ter beschikking gesteld van de prezone. 

3°. De raad wijst een ontvanger of financieel beheerder van één van de gemeenten van de prezone aan, belast 

met de uitvoering van de inkomsten en uitgaven van de prezone. Een overeenkomst tussen de prezone en de 

gemeente waarvan hij afhangt, regelt de detachering. 

4°. De raad keurt op voorstel van de coördinator een operationeel organisatieplan van de zone goed, dat 

gebaseerd is op een risicoanalyse en dat ten minste de middelen inzake personeel en materieel noodzakelijk 

voor de goede operationele werking van de zone bepaalt. 

 

Deze middelen zijn met name: 

— de rekrutering van personeel; 

— de invoering van een zonaal preventiebeleid conform het nationaal preventieplan inzake brand en intoxicatie in 

de woningen; 

— de realisatie van een zonaal opleidingsplan voor het personeel; 

— de realisatie van interventieplannen conform de geldende reglementering; 



— de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen om zich te conformeren met de federale minimale 

normen die bepaald zijn in artikel 119; 

— de realisatie en de vastlegging van de adequate vertrekmiddelen die specifi ek zijn voor de zone conform de 

minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen vastgelegd door de Koning 

krachtens artikel 6, tweede lid, en dat voor elk type interventie van de eenvormige lijst van standaard 

evenementen van de centra van het eenvormig oproepstelsel.  

Als het zonaal plan de invoering van een zonaal systeem voorziet, moet dit adequaat kunnen voldoen aan de 

aanbevelingen en alarmeringen van het centrum van het eenvormig oproepstelsel en om de operaties in het 

kader van interventie te beheren, conform de criteria vastgelegd door de minister krachtens artikel 9 van het 

koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele 

Veiligheid. 

5°. De voorzitter stelt het budget van de prezone op en de raad keurt deze goed. 

Dit budget omvat de personeels-, werkings- en investeringskosten, met inbegrip van de uitgaven inzake de 

rekrutering van bijkomende vrijwillige of beroepsbrandweerlieden ten opzichte van de situatie op het moment van 

de inwerkingtreding van deze bepaling, die nodig is om zich te conformeren met de menselijke middelen voorzien 

in het zonaal operationeel organisatieplan bedoeld in punt 4°. 

 

§ 3. De artikelen 24, 25, 28 tot 31, 32, eerste en derde lid, 33 tot 39, 40, eerste en tweede lid, 42, eerste lid, 1° tot 

3°, 43 tot 50, 53 tot 54, 63 tot 66, 67, eerste lid, 2°, 3° en 5°, 69, 83 tot 85, 118, 119, 120 tot 124 en 126 zijn van 

toepassing op de prezone. 

 

§ 4. Voor de toepassing van de regels bedoeld in paragraaf 3, moeten de woorden vermeld in kolom 1 van de 

bijlage, vervangen worden door de woorden die ernaast staan in kolom 2 van de bijlage. 

 

§ 5. De prezone kan georganiseerd worden onder de vorm van een intercommunale indien de brandweerdienst 

op 10 augustus 2007 georganiseerd was onder de vorm van een intercommunale. De specifieke organen van de 

intercommunale oefenen in dat geval de bevoegdheden uit van de prezoneraad, van de voorzitter van deze raad 

en van de ontvanger of financieel beheerder. Indien de intercommunale niet is samengesteld uit alle gemeenten 

die deel uitmaken van de prezone, dan wordt de prezoneraad opgericht.  

Wanneer de prezone georganiseerd wordt onder de vorm van een intercommunale, dan zijn enkel de artikelen 

25, 64 tot 66, 67, eerste lid, 2°, 3° en 5°, 69, 83 tot 85, 118, 119, 120 tot 124 en 126 van toepassing. 

 

§ 6. Indien de prezone het operationeel organisatieplan van de zone, bedoeld in paragraaf 2, 4°, niet gedeeltelijk 

of volledig uitvoert binnen een termijn van twee jaar vanaf de goedkeuring ervan, dan kan de minister of zijn 

afgevaardigde, de federale dotatie aan de prezone geheel of gedeeltelijk verminderen of terugvorderen. 

De prezone mag geen lening aangaan. 

 

 


