KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 DECEMBER 2015 TOT BEPALING VAN DE VOORWAARDEN VAN
SUBSIDIES AAN DE PREZONES EN AAN DE HULPVERLENINGSZONES VOOR DE AANKOOP
VAN MATERIAAL OF HET GEBRUIK VAN EEN LICENTIE NOODZAKELIJK VOOR HET
UITOEFENEN VAN HUN OPDRACHTEN VAN CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 17.12.2015)

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 117, § 3, ingevoegd door
de wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 september 2015;
Gelet op het akkoord van de Minister voor Begroting, gegeven op 15 oktober 2015;
Gelet op het advies van de Raad van State nr. 58.391/2, gegeven op 25 november 2015, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder :
1° wet van 15 mei 2007 : de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
2° zone : de hulpverleningszone bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007;
3° prezone : de prezone bedoeld in artikel 221/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid;
4° minister : de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken
Art. 2. § 1. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten, kunnen jaarlijkse subsidies worden
toegekend aan de prezones en aan de zones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een
licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten zoals vermeld in artikel 11 van de wet
van 15 mei 2007.
§ 2. Het bedrag van de subsidie wordt per prezone of zone berekend aan de hand van de
volgende formule :
E = 0, 822. Y1 + 0,178. Z1
Y2
Z2

=
=
=
=
=

het aandeel van de prezone of van de zone in de federale enveloppe;
de residentiële bevolking van de prezone of van de zone;
de residentiële bevolking van alle prezones en zones;
de oppervlakte van de prezone of van de zone;
de oppervlakte van alle prezones en zones.

§ 3. De residentiële bevolking die in rekening gebracht wordt voor de berekening bedoeld in § 2
is deze gekend op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt
toegekend.
Art. 3. Het bedrag van de maximale subsidie wordt elk jaar meegedeeld aan de prezone of aan de
zone.
De prezone of de zone bezorgt aan de minister de beraadslaging waarin vermeld staat welk
materieel of welke licentie de prezone of de zone gesubsidieerd wenst te zien, in welke verhouding en
om welke opdracht(en) uit te voeren.
Art. 4. Zodra de in artikel 3 bedoelde beraadslaging ontvangen werd, legt de Minister het bedrag van
de subsidies per prezone en zone vast.
Art. 5. § 1. De subsidie wordt toegekend aan de prezone en aan de zone onder de volgende
voorwaarden :
1° de subsidie dient om de volledige aankoop of een deel van de aankoop van het materieel of het
gebruik van een licentie te dekken;
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Waarbij :

2° het materieel of het recht op het gebruik van een licentie wordt aangekocht door een
overheidsopdracht gegund door de opdrachtencentrale die opgericht werd binnen de Algemene
Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;
3° de prezone- of de zoneraad heeft een beraadslaging goedgekeurd waarin bepaald wordt of het
materieel of de licentie volledig of gedeeltelijk gesubsidieerd zal worden.
§ 2. De prezone of de zone deelt de beraadslaging bedoeld in artikel 3 mee, ten laatste op 30
april van het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend.
§ 3. Bij gebrek aan de mededeling van de beraadslaging binnen de termijn bedoeld in de
tweede paragraaf, verliest de prezone of de zone het recht op de subsidie voor het betreffende jaar.
Art. 6. De betaling van de subsidies gebeurt in één schijf voor elke prezone en zone nadat de subsidie
werd vastgelegd overeenkomstig artikel 4.
Art. 7. § 1. Betreffende het materieel of de licentie bedoeld in artikel 3, stuurt de prezone of de zone
naar de minister, ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie
toegekend is :
-

de respectievelijke betalingsbewijzen;
een samenvattende tabel met de vermelding van over de stand van de procedure, bijvoorbeeld,
materieel besteld maar nog niet betaald of materieel betaald.

§ 2. Onder betalingsbewijzen bedoeld in paragraaf 1 wordt begrepen : de kopieën van de
facturen en de erbij behorende rekeninguittreksels of ieder document dat door de begunstigde van
een kwijting wordt voorzien.
§ 3. Wanneer de termijn om de factuur te betalen langer duurt dan het jaar waarin de subsidie
betaald wordt, wordt het in paragraaf 1 bedoelde betalingsbewijs naar de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken gestuurd in de maand van de betaling van deze factuur. In dat geval stuurt de
prezone of zone :

Art. 8. Indien de prezone of de zone de in artikel 3 bedoelde beraadslaging niet of niet volledig
uitvoert, binnen de vijf jaren na het jaar waarvoor de subsidies voor deze beraadslaging werden
toegekend, kan de minister of zijn afgevaardigde het bedrag van de subsidie verminderen of geheel of
gedeeltelijk terugvorderen van de prezone of de zone.
Afdeling 5. - Overgangsbepalingen en inwerkingtreding
Art. 9. § 1. In afwijking van artikel 4 legt de Minister het bedrag van de subsidies per prezone en per
zone voor het jaar 2015 vast, binnen de 10 dagen na de ondertekening van dit besluit.
§ 2. De betaling aan de prezones en aan de zones, van de subsidies voor het jaar 2015 zal
gebeuren in één schijf, nadat de subsidie werd vastgelegd overeenkomstig § 1.
§ 3. In afwijking van artikel 5, § 2 bezorgt de zone de beraadslaging bedoeld in artikel 3 voor 30
april 2016.
§ 4. Indien het vermelde bedrag uit de beraadslaging bedoeld in § 3 kleiner is dan het bedrag
van de overeenkomstig § 1 toegekende subsidie, stort de zone het verschil tussen de twee bedragen
terug aan de Federale Staat.
§ 5. Wanneer de zone nalaat om de in artikel 3 bedoelde beraadslaging te bezorgen binnen de
termijn bedoeld in § 3, stort zij het volledige bedrag van de subsidie dat werd betaald overeenkomstig
§ 2, terug aan de Federale Staat.
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-

ten laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de subsidie toegekend is een
kopie van het bewijs van de bestelling van het materieel bedoeld in artikel 3;
jaarlijks, tijdens het eerste trimester van het jaar, een samenvattend overzicht van de
bestellingen van de prezone en van de zone die lopende zijn en die betrekking hebben op het
materieel of de licenties die door de Federale Staat gesubsidieerd worden.
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-

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als de wet van 9 november 2015 houdende
diverse bepalingen Binnenlandse Zaken.
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Art. 11. Onze minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

