FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE
VEILIGHEID
JURIDISCHE DIRECTIE

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 27 JUNI 2014 BETREFFENDE HET KONINKLIJK BESLUIT
BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE
ZONE MOET OPRICHTEN.

Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur,
In het kader van de uitvoering van het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en
operationele functies die de zone moet oprichten en om de inplaatsstelling van deze
hulpverleningszones te vergemakkelijken, hebben mijn diensten een voorbeeld van een organogram
van de zone uitgewerkt dat de organisatie en de hiërarchische en functionele relaties tussen de
beheersorganen van de zone bepaalt om de werking van de zone te organiseren, te coördineren en te
controleren.
De zonecommandant stelt het organogram op, rekening houdend met de minimale administratieve en
operationele functies die opgesomd zijn in bijlage 1 van het koninklijk besluit.
Het organogram kan de volgende elementen bevatten:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

de raad;
het college:
de algemene directie;
de functionele directies;
de diensten;
het stafpersoneel van de zone;
de technische commissie;
en eventueel, als de zone een zonale dispatching wil organiseren, de dispatching. Dit wordt echter
niet aanbevolen door de FOD Binnenlandse Zaken die voorstander is van de organisatie van de
dispatching op provinciaal niveau.
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Hieronder volgt een voorbeeld van het standaard schema van het organogram van de zone:

Zoneraad.
Naam van de voorzitter.

Zonale/
suprazonale
dispatching

Algemene Directie
Naam van de zonecommandant

Stafpersoneel.

Directie A (1)
Naam van de directeur.

Directie... n
Naam van de directeur.

Dienst A.1.
Naam van de
verantwoordelijke.

Dienst n.1.
Naam van de
verantwoordelijke.

Dienst A.2.
Naam van de
verantwoordelijke.

Dienst n.2.
Naam van de
verantwoordelijke.

Dienst A.n
Naam van de
verantwoordelijke.

Dienst n.n
Naam van de
verantwoordelijke.
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Zonecollege.
Naam van de voorzitter.

Onder algemene directie verslaat men de directie die de diensten van de zonecommandant groepeert.
De zonecommandant is de hiërarchische verantwoordelijke van deze algemene directie.
Onder functionele directie verstaat men een directie die een geheel van administratieve en/of
operationele functies groepeert die nodig zijn voor het beheer van de zone. Elke functionele directie
staat onder het gezag van een directeur. De functie van directeur wordt in principe verzekerd door een
medewerker die in het bezit is van het brevet OFF 4 waarvan de inhoud bij koninklijk besluit
vastgelegd zal worden. Voor de functies 1 tot 9 en functie 14 bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk
besluit, kan de vereiste van het brevet OFF 4 vervangen worden door de vereiste van een diploma dat
toegang geeft tot betrekkingen van niveau A in de federale overheidsdiensten.
Onder dienst verslaat men de functionele eenheid die het dagelijks beheer van de administratieve
en/of operationele functies verzekert. Een dienst staat onder het gezag van een
dienstverantwoordelijke die in principe minstens in het bezit is van het brevet OFF 2 waarvan de
inhoud bij koninklijk bestuit vastgelegd zal worden. Voor de functies 1 tot 9 en functie 14 bedoeld in
bijlage 1 van dit koninklijk besluit, is er geen brevetvereiste.
Het stafpersoneel bestaat minstens uit de zonecommandant en de directeurs van de functionele
directies en verzekert het dagelijks beheer van de zone.
De dispatching is de structuur die belast is met het verzekeren van het beheer van de operationele
interventieopdrachten en kan zonaal of suprazonaal zijn.
Het organogram beschrijft dus de manier waarop het geheel van de administratieve en operationele
functies die nodig zijn voor de zone om de opdrachten bedoeld in artikel 11, §1 en 2, van de wet van
15 mei 2007 uit te voeren, vervuld wordt.
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Ik zou u willen verzoeken deze omzendbrief ter kennis te brengen van alle voorzitters van de
prezones en van de coördinatoren.

