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WET VAN 31 DECEMBER 1963 BETREFFENDE DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 16.01.1964)
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Bovenvermelde wet werd opgeheven bij Wet van 15 juli 2018, art. 27. (inw.. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018)
De artikelen 4, 9, § 2, 10 en 11 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming worden
opgegeven tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat deze
opheffing voorziet.

HOOFDSTUK I. - CIVIELE BESCHERMING.
[…]
Art. 4. De Minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoren, organiseert de middelen en
lokt de maatregelen uit welke voor geheel ‘s lands grondgebied nodig zijn voor de civiele bescherming.
Hij coördineert de voorbereiding en de toepassing van die maatregelen zowel bij de verschillende
ministeriële departementen als bij de openbare lichamen.
Die coördinatie heeft ook betrekking op alle maatregelen in verband met het aanwenden van de
middelen van de Natie, die reeds in vredestijd moeten worden genomen met het oog op de civiele
bescherming in oorlogstijd.
De Minister oefent zijn bevoegdheid uit ten aanzien van de vraagstukken met betrekking tot de
civiele bescherming die in internationale organisaties worden behandeld, en naar aanleiding van de op
dat gebied dienstige internationale uitwisselingen.
[…]

HOOFDSTUK II. - GEMEENTELIJKE EN GEWESTELIJKE BRANDWEERDIENSTEN.
Art. 9. […]
§ 2. De brandweerdiensten, georganiseerd door de gemeenten of de intercommunales [en de
in artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid bedoelde prezones], zijn
onderworpen aan de door de Koning georganiseerde inspecties.

Aldus gewijzigd bij Wet van 3 augustus 2012, art. 6, 2° (inw. zie eindnoot) (B.S. 13.09.2012)]

[Programmawet van 27 december 2004, art. 454 (heeft uitwerking met ingang van 1 september
1999, behalve wat de geschilprocedures betreft die ingesteld werden vóór de inwerkingtreding van
deze wet. Voor de prestaties uitgevoerd tussen 1 september 1999 en 31 mei 2002, wordt het bedrag
bedoeld in artikel 454, bepaald op 25 120,27 euro gekoppeld aan de spilindex 138,01.) (B.S.
31.12.2004) - § 3. Voor de personeelsuitgaven bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 juli 1964
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, betaalt de Staat de individuele wedde alsook
de wettelijke lasten van sociale aard, de haard- of standplaatstoelage, het vakantiegeld en de andere
toelagen die het personeel, waarvan de aanwerving goedgekeurd werd door de minister van
Binnenlandse Zaken met toepassing van hetzelfde artikel, geniet, terug aan de overheden waaronder
de centra van het eenvormig oproepstelsel ressorteren.
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Opgeheven bij Wet van 15 mei 2007, art. 201 (inw. tien dagen na de bekendmaking van het besluit waarbij de
Koning vaststelt dat de voorwaarden vervuld zijn zoals bedoeld in artikel 220 van de Wet van 15 mei 2007
betreffende de Civiele Veiligheid.) (B.S. 31.07.2007)
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Zie ook de omzendbrief van 5 december 1984.

BASISWET

10/2018 p. 1/5

Kenniscentrum – Documentatiedienst

Tot die inspectie behoort de controle, op stukken en ter plaatse, op de toepassing van wets- en
verordeningsbepalingen en op de uitvoering van maatregelen inzake brandvoorkoming en -bestrijding.
Het personeel, dat met de inspectie belast is, heeft te allen tijde vrije toegang tot de installaties
waarover de gemeentelijke en intercommunale brandweerdiensten [en de prezones] beschikken, en
kan onderzoeken instellen.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Aldus gewijzigd bij Wet van 3 augustus 2012, art. 6, 1° (inw. zie eindnoot) (B.S. 13.09.2012)

De terugbetaling van de personeelsuitgaven bedoeld in het eerste lid, mag, voor elk personeelslid,
niet meer bedragen dan het bedrag van 25 371,53 euro gekoppeld aan de spilindex 138,01.]
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Art. 10. [Wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, art. 16 (uitwerking met ingang van 1
januari 1977, behalve betreffende de geschillenprocedures die aangevat werden vóór de
inwerkingtreding van deze wet en met uitzondering van § 2, 3°, derde lid, 4°, derde lid, § 3, derde lid,
en § 5 die in werking treden op 1 januari 2006) (B.S. 29.07.2005) – § 1. De gemeenten van iedere
provincie worden voor de algemene organisatie van brandweerdiensten in gewestelijke groepen
ingedeeld. De gouverneur bepaalt de samenstelling van die groepen en wijst in iedere groep de
gemeente aan die er het centrum van vormt, na raadpleging van de belanghebbende gemeenteraden.
Die gemeente is er wegens haar aanwijzing toe gehouden over een brandweerdienst met het
nodige personeel en materiaal te beschikken.
Een gewestelijke groep kan worden gevormd uit gemeenten van verschillende provincies. De
betrokken gouverneurs bepalen in gemeen overleg de samenstelling van de groep en wijzen de
gemeente aan die er het centrum van vormt; wordt geen overeenstemming bereikt, dan neemt de
minister, tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoren, de beslissing op verzoek van een van
die gouverneurs.
De overige gemeenten van de gewestelijke groep zijn ertoe gehouden hetzij een brandweerdienst,
die over het nodige personeel en materieel beschikt, te behouden of op te richten hetzij beroep te doen
op de brandweerdienst van de gemeente die het centrum van die groep vormt mits betaling van een
forfaitaire en jaarlijkse bijdrage.
De maatregelen welke dienen getroffen te worden voor het optreden van de brandweerdienst van
laatstgenoemde gemeente worden bepaald in een algemeen reglement vastgesteld door de minister
tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoren. Zij mogen aangevuld worden door de
gouverneur indien de plaatselijke omstandigheden zulks vergen, en op verzoek van de
belanghebbende gemeenteraden.
De bij de inwerkingtreding van deze wet lopende overeenkomsten houden op uitwerking te hebben
op een door de Koning vastgestelde datum.

2° De jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de gemeenten wordt vastgesteld op de grondslag van :
[Wet van 14 januari 2013, art. 2, 1° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013) –
a) het globaal kadastraal inkomen van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de kosten
werden gemaakt;
b) het bevolkingscijfer van elke gemeente op 1 januari van het jaar waarin de kosten werden
gemaakt, zoals blijkt uit de laatste officiële opgave van het bevolkingscijfer gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad;]
c) de in aanmerking komende kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke
groepscentra van de provincie; die kosten worden vastgesteld op grond van de tijdens het vorige
jaar door die diensten gedragen werkelijke kosten, met inbegrip van de kosten voor intresten en
aflossingen van leningen.
Op het kadastraal inkomen en op het bevolkingscijfer van de gemeenten waar een
vooruitgeschoven post gevestigd is, kan door de gouverneur een coëfficiënt groter dan 1 toegepast
worden.
Mogen niet meegerekend worden bij het vaststellen van de in aanmerking komende kosten :
Wet van 9 november 2015, art.14. (inw. 10 december 2015) (B.S. 30.11.2015) ̶ de wijzigingen die werden
ingevoerd in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming door de wet van 14 januari 2013
tot wijziging van de wet van 31 december 1963 worden toegepast vanaf hun datum van inwerkingtreding, zijnde
17 februari 2013, op de beslissingen die de provinciegouverneurs genomen hebben met betrekking tot de
definitieve verdeling van de in aanmerking komende kosten gemaakt door de gemeenten-groepscentra sinds 1
januari 2006.
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1° De kosten van de brandweerdiensten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra worden, per
provincie, en per categorieën X, Y en Z, omgeslagen over de gemeenten die deel uitmaken van
een gewestelijke groep en bediend worden door de brandweerdienst van de gemeentegroepscentrum.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

§ 2. In afwijking van artikel 256 van de nieuwe gemeentewet, de forfaitaire en jaarlijkse bijdrage
verschuldigd door de gemeenten wordt door de gouverneur, na raadpleging van de belanghebbende
gemeenteraden vastgesteld als volgt :

a) de tegemoetkomingen door het Rijk verleend voor de aankoop van materieel en de uitvoering
van werken, zomede eventueel de installatie- en werkingskosten van de centra van het
eenvormig oproepstelstel, welke voor de Staat ten laste genomen worden;
b) de financiële lasten betreffende de pensioenen van het personeel van de brandweerdiensten
met uitzondering van het aandeel van de werkgever in de bijdrage aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten of het overeenstemmend
percentage wanneer de gemeente-gewestelijk groepscentrum zelf haar pensioenkas beheert;
c) de uitgaven welke uiteraard uitsluitend ten laste komen van de gewestelijke
groepcentrumgemeente.
3° […] Opgeheven bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 2° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)
4° De in aanmerking komende kosten van de gemeente-gewestelijk groepscentrum van categorie Z,
zoals zij voortvloeien [uit punt 2°], worden verhoogd met een forfaitaire som welke niet boven de
25 % van de kosten mag uitgaan en bestemd is tot dekking van de eventuele interventies ter
versterking van de centra X en Y.
Aldus gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 3° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)

De gouverneur stelt de forfaitaire som vast.
[…] Opgeheven bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 4° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)
5° De in aanmerking komende kosten van de gemeenten-gewestelijke groepscentra van de
categorieën X en Y, zoals zij voortvloeien [uit punt 2°], worden verminderd met een bedrag gelijk
aan het totaal van de forfaitaire sommen vastgesteld bij toepassing van het punt 4°.
Aldus gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 3° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)

De gouverneur slaat dat bedrag om over al de gemeenten-groepscentra van categorieën X
en Y.

De gouverneur geeft aan elke gemeente kennis van het aandeel dat te haren laste komt, en
verzoekt haar binnen zestig dagen advies uit te brengen. Het gunstig advies of de ontstentenis van
advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de verschuldigde som van
een rekening welke bij een financiële instelling op naam van de gemeente is geopend. Bij ongunstig
advies van de gemeenteraad, beschikt de gouverneur [binnen zestig dagen] en brengt hij zijn
beslissingen ter kennis van de gemeenteraad. Wanneer, binnen veertig dagen na de notificatie, de
gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt de opneming verricht
overeenkomstig artikel 11, derde lid.
Aldus gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 6° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)

[…] Opgeheven bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 7° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)
§ 4.
1° De gemeente die over geen brandweerdienst beschikt, betaalt jaarlijks een door de gouverneur
vastgestelde bijdrage welke berekend wordt als volgt :
C = F.
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In deze formule is :
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Aldus gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 5° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)
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§ 3. In afwijking van artikel 256 van de nieuwe gemeentewet, neemt de gemeente-centrum van
een gewestelijke groep deel in een aandeel van de in aanmerking komende kosten van de
brandweerdiensten, vastgesteld door de gouverneur [in functie van de lokale en regionale
omstandigheden rekening houdend met, hoofdzakelijk, het bevolkingscijfer en het kadastraal
inkomen.]

C = de jaarlijkse bijdrage van de betrokken gemeente;
F = de in aanmerking komende kosten van al de gemeenten-gewestelijk groepscentrum van de
categorie waartoe de gemeente behoort, verhoogd of verlaagd overeenkomstig de punten 4°
en 5° van § 2, en na aftrek van de aandelen gedragen door de gemeenten-gewestelijke
groepscentra van bedoelde categorie;
r = het jongste kadastraal inkomen van de betrokken gemeente, zoals bepaald in § 2, 2°, eerste
lid, a ;
R = het totaal van de « r » van de gemeenten, die geen gemeenten-gewestelijk groepcentrum zijn
en bediend worden door de brandweerdiensten van de bedoelde categorie;
p = het bevolkingscijfer van de betrokken gemeente volgens de in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakte jongste officiële opgave van 's Rijks bevolkingscijfer;
P = het totaal van de « p » van de gemeenten die geen gewestelijk groepscentrum zijn en bediend
worden door de brandweerdiensten van de bedoelde categorie.
2° De in § 4 vastgestelde bijdrage wordt betaald in kwartaaltranches berekend [op basis van de laatste
definitief betaalde bijdrage]
Bij het einde van elk kwartaal geeft de gouverneur aan elke betrokken gemeente kennis van het
voorlopig bedrag van de bijdrage betreffende die periode. De gemeente beschikt over een termijn
van een maand om te betalen. Bij niet-betaling binnen die termijn wordt het bedrag opgenomen
overeenkomstig artikel 11, derde lid.
Aldus gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 8° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)

§ 5. Voor elke opneming worden de door de gouverneur genomen beslissingen in toepassing
van § 2, […], 4°, en van § 3, ter goedkeuring voorgelegd aan de minister tot wiens bevoegdheid
Binnenlandse Zaken behoort. Bij gebrek aan afkeuring binnen de veertig dagen na de ontvangst van
de beslissing door de minister, wordt de beslissing van rechtswege uitvoerbaar.
Aldus opgeheven bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 10° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)]

[…]
Art. 11. Blijft een gemeente in gebreke te voldoen aan de verplichtingen welke voor haar aan de
toepassing van deze wet verbonden zijn, dan kan de provinciegouverneur, de verantwoordelijke
overheden gehoord, van ambtswege de nodige maatregelen vaststellen en een bijzondere
commissaris gelasten zich ter plaatse te begeven ten einde die maatregelen te doen uitvoeren. De
procedure betreffende de kosten van het ter plaatse zenden van die bijzondere commissaris is die van
artikel 88 van de gemeentewet.
Eveneens beschikt de provinciegouverneur op ieder beroep dat bij hem is ingediend door een
gemeente omtrent de toepassing en de uitvoering van het reglement van optreden als bepaald in
artikel 10; hij stelt de geboden maatregelen vast. Betreft het gemeenten die tot verschillende provincies
behoren, dan deelt de gouverneur die beschikt heeft, zijn beslissing mede aan de andere betrokken
gouverneurs, die, in geval van akkoord, eveneens de nodige maatregelen kunnen nemen; wordt geen
akkoord bereikt, dan neemt de Minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken behoren, de
beslissing op verzoek van een van die gouverneurs.
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Aldus gewijzigd bij Wet van 14 januari 2013, art. 2, 9° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013)

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

3° In de loop van het volgend jaar geeft de gouverneur aan elke gemeente kennis van het aandeel of
van het definitief bedrag van de bijdrage dat te haren laste komt, en verzoekt haar binnen zestig
dagen advies uit te brengen.
Het verschil tussen de voorlopige bijdrage bedoeld in punt 2° en de definitieve bijdrage wordt,
volgens het geval, aan de gemeente-gewestelijk groepscentrum betaald of door deze terugbetaald.
Het gunstig advies of de ontstentenis van advies vanwege de gemeenteraad omtrent de bijdrage
geldt als akkoord met de opneming van het volgens het geval, nog verschuldigde of terug te
betalen bijdragegedeelte van een rekening welke bij een financiële instelling op naam van de
gemeente is geopend.
Bij ongunstig advies van de gemeenteraad, beschikt de gouverneur [binnen zestig dagen] en
brengt hij zijn beslissingen ter kennis van de gemeenteraad. Wanneer, binnen veertig dagen na de
notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen, wordt de
opneming verricht overeenkomstig artikel 11, derde lid.

[vervangen door de W. van 15 januari 1999, art. 8 (B.S. 26.01.1999) – De verschuldigde som
waarvan sprake in artikel 10 wordt, op vordering van de bevoegde provinciegouverneur, overgebracht
van een rekening, geopend bij een financiële instelling door de gemeente die de som verschuldigd is
op een rekening geopend bij een financiële instelling door de gemeente-schuldeisers. [aangevuld bij
Wet van 14 januari 2013, art. 2, 11° (inw. 17 februari 2013) (B.S. 07.02.2013) – Deze vordering wordt
ingesteld binnen zestig dagen na de dag waarop de beslissing die de verschuldigde som bepaalt,
definitief is geworden.]]
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[…]

