KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 FEBRUARI 2014 TOT INDELING VAN DE ZONES IN
CATEGORIEËN BEDOELD IN ARTIKEL 14/1 VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE
CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 02.04.2014)

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 14/1 en 224,
tweede lid;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2013;
Gelet op het advies van de Raad van State 54.778/2 gegeven op 8 januari 2014, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, 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 zone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet van 15 mei 2007.
Art. 2. De zones worden ingedeeld in vier categorieën.
Art. 3. Voor elk van de in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 vermelde parameters worden
punten toegekend aan de zones volgens de tabel in bijlage 1.
Art. 4. De punten die volgens de drie parameters worden toegekend aan de zone worden opgeteld. In
functie van dit puntenaantal wordt de zone ingedeeld in één van de vier categorieën volgens
onderstaande tabel :

van 0 tot en met 9

Categorie 1

van 10 tot en met 20

Categorie 2

van 21 tot en met 35

Categorie 3

meer dan 35

Categorie 4

Art. 5. De cijfers geldig op 1 januari van ieder jaar zijn het referentiepunt voor het invullen van de
parameters en het berekenen van het puntenaantal.
[Vervangen bij K.B. van 17 mei 2017, art.1 (inw. 11 juni 2017) (B.S. 01.06.2017 + errat.
15.06.2017) - De minister legt de indeling van de zones in categorieën vast.]
Art. 6. Op hetzelfde ogenblik als het koninklijk besluit waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden
bedoeld in artikel 220 van de wet van 15 mei 2007 zijn vervuld, treden in werking :
1° artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007;
2° dit besluit.
De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken maakt, in toepassing van het eerste lid, in het
Belgisch Staatsblad het bericht bekend dat de datum vermeldt waarop artikel 14/1 van de wet van 15
mei 2007 en dit besluit in werking treden.
Art. 7. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Categorie

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Puntenaantal

BIJLAGE 1. TABEL VOOR TOEKENNING VAN PUNTEN PER PARAMETER

Bevolkingscijfer

Aantal posten

Aantal operationele
personeelsleden*

minder dan 100.000

Punten
1

van 100.000 tot en met 149.999

minder dan 3

minder dan 80

2

van 150.000 tot en met 199.999

van 3 tot en met 5

van 80 tot en met 100

3

van 200.000 tot en met 249.999

van 6 tot en met 9

van 101 tot en met 120

5

van 250.000 tot en met 329.999

van 10 tot en met 18

van 121 tot en met 160

7

van 330.000 tot en met 429.999

van 19 tot en met 39

van 161 tot en met 200

10

van 430.000 tot en met 529.999

meer dan 39

van 201 tot en met 250

14

van 530.000 tot en met 629.999

van 251 tot en met 300

18

van 630.000 tot en met 799.999

van 301 tot en met 400

22

van 800.000 tot en met 1.100.000

van 401 tot en met 550

26

meer dan 1.100.000

meer dan 550

30

* Bij de berekening van het aantal operationele personeelsleden wordt ieder beroepslid
aangerekend als 1 voltijdse equivalent (VTE) en iedere vrijwilliger als 1/6 VTE.
Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in
categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
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FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

BIJLAGE 2. […] Opgeheven bij K.B. van 17 mei 2017, art.2 (inw. 11 juni 2017) (B.S. 01.06.2017)

