KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 NOVEMBER 1969 TOT UITVOERING VAN DE WET VAN 27 JUNI
1969 TOT HERZIENING VAN DE BESLUITWET VAN 28 DECEMBER 1944 BETREFFENDE DE
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID DER ARBEIDERS. (B.S. 05.12.1969)

Uittreksel

HOOFDSTUK I – TOEPASSINGSGEBIED
Afdeling 3 - Uitsluitingen
…
[Art. 17quater. Ingevoegd bij K.B. van 31 januari 1991, art. 1 (B.S. 05.03.1991) (inw. 1 januari 1991)
–
[§ 1. Vervangen en hernummerd bij K.B. van 17 december 2017, art. 1, 1° (inw. 1 januari 2018)
(B.S. 28.12.2017) - § 1. Aan de toepassing van de wet worden onttrokken de vrijwillige
brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers, voor zover de vergoeding die zij voor hun activiteiten
als vrijwillige brandweerlieden en/of als vrijwillige ambulanciers ontvangen, het bedrag van (785,95
EUR) per kwartaal niet overschrijdt, evenals de organisatie uit hoofde van de tewerkstelling van die
personen. Worden eveneens aan de toepassing van de wet onttrokken de vrijwilligers van de civiele
bescherming en de FOD Binnenlandse Zaken uit hoofde van de tewerkstelling van die personen, voor
zover de vergoeding die zij voor hun activiteiten ontvangen, het bedrag van (785,95 EUR) per
kwartaal niet overschrijdt.]
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[§ 2.] Het bedrag van [785,95 EUR] volgt de schommelingen van het indexcijfer
overeenkomstig het bepaalde in de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij
sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk
worden gekoppeld. Daartoe wordt het bedrag gekoppeld [aan spilindexcijfer 103,14 (basis 1996 =
1
100)] .
1

Aldus gewijzigd bij K.B. van 11 december 2001, art. 1 en 2 (inw. 1 januari 2002) (B.S. 22.12.2001)
Aldus gewijzigd bij K.B. van 17 december 2017, art. 1, 2° (inw. 1 januari 2018) (B.S. 28.12.2017)
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[§ 4. Ingevoegd bij K.B. van 17 december 2017, art. 1, 4° (B.S. 28.12.2017) (inw. 1 januari
2018) - De uitzonderlijke prestaties zoals bedoeld in kolom 1 en punt 6 van de bijlage bij het koninklijk
besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door
de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming en tot wijziging van
het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen, verricht door de
vrijwillige brandweerlieden, alsook de uitzonderlijke prestaties zoals bedoeld in kolom 2 en de punten
5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 juni 2014 verricht door de vrijwilligers van de
civiele bescherming, en de prestaties van dringende geneeskundige hulpverlening in de zin van artikel
1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, verricht door de
vrijwillige ambulanciers, de vrijwillige brandweerlieden, of de vrijwilligers van de civiele bescherming,
worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van voormeld maximumbedrag. Voor deze
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1° vrijwillige brandweerlieden: de brandweerlieden zoals bedoeld bij artikel 103, eerste lid, 2° en
tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
2° vrijwillige ambulanciers: de vrijwillige ambulanciers zoals bedoeld bij artikel 103, eerste lid, 4° en
tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid evenals de vrijwillige
hulpverleners-ambulanciers die in het bezit zijn van het brevet bedoeld in artikel 12 van het
koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor
hulpverleners-ambulanciers;
3° de organisatie: de hulpverleningszone of de ambulancediensten erkend krachtens artikel 3bis van
de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;
4° vrijwilligers van de civiele bescherming: de personeelsleden van de civiele bescherming zoals
bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit van 11 maart 1954 houdende statuut van het korps
burgerlijke bescherming.]

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

[Ingevoegd bij K.B. van 17 december 2017, art. 1, 3° (inw. 1 januari 2018) (B.S. 28.12.2017) § 3. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

prestaties zijn de vrijwillige brandweerlieden, de vrijwilligers van de civiele bescherming en de
vrijwillige ambulanciers altijd onttrokken aan de toepassing van de wet, evenals de organisatie of de
FOD Binnenlandse Zaken uit hoofde van de tewerkstelling van die personen.]
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FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid
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