KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 JUNI 2022 TOT VASTSTELLING VAN DE VERHOUDING OP 31
DECEMBER 2007 TUSSEN DE MIDDELEN VAN DE GEMEENTEN EN DE FEDERALE OVERHEID,
ALSOOK DE INKOMSTEN- EN UITGAVENPOSTEN DIE IN AANMERKING WORDEN GENOMEN
OM DEZE VERHOUDING TE BEREKENEN, IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 67, TWEEDE LID,
VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE VEILIGHEID. (inw. 14 juli 2022) (B.S.
04.07.2022)
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 67, tweede lid;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 mei 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 16 mei 2022;
Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de
wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op dat de vertegenwoordigers van de steden en gemeenten werden gehoord;
Gelet op het advies van de Raad van State nr. 71.566/2 gegeven op 8 juni 2022, in toepassing van
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad
vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. De bijdrage in toepassing van de wet van de gemeenten op 31 december 2007 wordt per
zone vastgelegd. Deze wordt in bijlage 2 bepaald.
§ 3. Om de bijdrage van de gemeenten in reële termen voor de jaren na het jaar 2007 te
bepalen, wordt er op de in bijlage 2 opgenomen bedragen een correctie toegepast:
-

voor de personeelsuitgaven op basis van de gezondheidsindex die systematisch in de maand
december in aanmerking wordt genomen in vergelijking met de index voor de maand december
2007 in basis 2004 = 100, namelijk 107,44;
voor de werkings-, investerings- en verborgen kosten op basis van de consumptieprijzenindex die
systematisch in de maand december in aanmerking wordt genomen in vergelijking met de index
voor de maand december 2007 basis 2004 = 100, dat wil zeggen 108,40.

Art. 3. De middelen van de federale overheid bedoeld in artikel 67, tweede lid, van de wet worden
bepaald door de som van de in bijlage 3 vermelde uitgavenposten van de federale Staat. Bijlage 3
geeft ook de wijze weer waarop deze uitgaven tussen de zones worden verdeeld.
De in het eerste lid bedoelde uitgavenposten van de federale Staat laten toe de operationele
diensten van de civiele veiligheid de uitvoering van algemene opdrachten zoals bedoeld in artikel 11
van de wet uit te voeren en bevatten minstens dezelfde soort uitgaven dan die in artikel 2 worden
bedoeld.
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Art. 2. § 1. De in artikel 67, tweede lid bedoelde middelen van gemeentelijke overheden zijn de som
van personeels- en werkingsuitgaven, investeringen en verborgen kosten betreffende de
brandweerdienst van de gemeenten die op 31 december 2007 over een brandweerkorps beschikten.
De uitgavenposten van de gemeenten die in aanmerking worden genomen om de in artikel 4
bepaalde ratio te berekenen, worden in bijlage 1 vermeld.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

1° wet: de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
2° operationele diensten van de civiele veiligheid: de in artikel 2, § 1, 1° van de wet bedoelde
diensten;
3° zone: de hulpverleningszone zoals bedoeld in artikel 14 van de wet;
4° verborgen kosten van een gemeente: uitgaven die voor de brandweerdienst worden gedaan in het
kader van de algemene werking van de gemeente en die dus niet als specifieke uitgaven voor de
brandweerdienst worden aangemerkt, maar die bijdragen tot de werking ervan;
5° verborgen kosten van de federale Staat: uitgaven die ten behoeve van operationele diensten van
de civiele bescherming worden gemaakt in het kader van de algemene werking van de federale
Staat en die dus niet als specifieke uitgaven voor deze operationele diensten worden aangemerkt,
maar die bijdragen tot de werking ervan.

De bedragen die toelaten om de in artikel 4 vermelde ratio te berekenen, worden in bijlage 4
vermeld.
Art. 4. Op 31 december 2007 wordt de ratio tussen de middelen die voor de toepassing van de wet
worden voorzien door de gemeenten en de federale overheid, zoals respectievelijk bedoeld in artikel 2
en artikel 3 van dit besluit, in bijlage 5 per zone bepaald.
Art. 5. De berekening van de ratio voor de jaren na 2007 is gebaseerd op de gegevens van de
gemeenten die voortvloeien uit artikel 2, § 3, enerzijds, en op het bedrag van de realisaties in
vastleggingskredieten van de federale Staat voor de posten bedoeld in artikel 3, voor het betrokkene
jaar, anderzijds.
Deze berekening gebeurt op basis van de gegevens met betrekking tot het jaar dat voorafgaat aan
het jaar waarin de parlementsverkiezingen worden gehouden.
Het resultaat van de berekening bedoeld in het tweede lid wordt per brief aan de zones
meegedeeld.
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Art. 6. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1 Uitgavenposten van de gemeenten bedoeld in artikel 2, eerste lid, van dit koninklijk
besluit, die in aanmerking worden genomen om de in artikel 4 bepaalde ratio te berekenen
Om het bedrag van de bijdrage van de gemeenten, zoals in bijlage 2 vastgesteld, te bepalen, werden
de volgende uitgavenposten van de gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in
aanmerking genomen:

A. De personeels- en werkingskosten die voortvloeien uit de rekeningen van de gemeenten
voor het jaar 2007:
 aangerekend op de functies 351 en 352;
 die voldoende identificeerbaar zijn als specifieke uitgaven voor de brandweerdienst, maar
aangerekend worden op andere functies (lasten van geconsolideerde leningen, syndicale
bijdragen, maaltijdcheques, brandverzekering gebouwen, verzekering voertuigen, ...).

B. De som van de volgende kosten die voortvloeien uit de rekeningen van de gemeenten voor
het jaar 2007, aangeduid in de post "verborgen kosten" van bijlage 2:
 de algemene kosten en de administratiekosten: het totale bedrag van de uitgaven vastgelegd
op de functies 101 tot 121, vermenigvuldigd met de verhouding tussen het totaal van de
uitgaven die voortvloeien uit het bovenvermelde punt A en het totaal van de uitgaven van de
gemeente voor het boekjaar 2007;
 de overige algemene kosten: het totale bedrag van de uitgaven vastgelegd op de functies 132
tot 138, die niet gefactureerd werden op de functie 351 of 352 (aankoop van brandstof,
bureaumateriaal, ...), vermenigvuldigd met de verhouding tussen het totaal van de uitgaven
die voortvloeien uit het bovenvermelde punt A en het totaal van de uitgaven van de gemeente
voor het boekjaar 2007.

Waarbij:
 I = de som van de investeringen voor de jaren 1998 tot 2007;
 10 = het aantal waardoor het totaal van de investeringen voor de jaren 1998 tot 2007 gedeeld
wordt om een jaargemiddelde te bekomen;
 I/2 x 4,5%: een percentage van 4,5% wordt toegepast voor de helft van de investeringen,
omdat er daardoor rekening kan worden gehouden met de intresten op de investeringen die
in het verleden gedaan werden, maar die nog steeds onder de lasten van de gemeenten
vallen;
 4.5% = percentage dat overeenstemt met de intrestvoet van de desbetreffende 10 jaar;
 I’ = bedrag van de post van investeringsuitgaven waarmee in bijlage 2 rekening gehouden
wordt.
Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op
31 december 2007 tussen de middelen van de gemeenten en de federale overheid, alsook de
inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen,
in toepassing van artikel 67, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
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(I/10) +( I/2 x 4,5%) = I’
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C. De investeringsuitgaven die als volgt berekend werden teneinde rekening te houden met het feit
dat de investeringen afhankelijk van de gemeente in kwestie op een andere manier gedaan
konden worden, met name met eigen middelen, via subsidiëring of met een lening:

Bijlage 2 - De bijdrage van de gemeenten per zone op 31 december 2007
Zones

A

B

C

D

E

personeeluitgaven

werkingsuitgaven

verborgen kosten

investeringen

totaal

48.007.695,58 €

5.282.429,95 €

12.275.392,76 €

2.949.719,22 €

68.515.237,51 €

Brandweerzone Rivierenland

10.090.792,34 €
4.032.568,18 €
4.077.924,66 €
4.910.278,68 €

2.892.406,79 €
1.889.426,78 €
1.890.146,37 €
1.137.459,20 €

1.383.358,31 €
958.274,66 €
732.984,10 €
1.035.362,54 €

2.508.186,79 €
2.675.358,20 €
1.831.382,61 €
1.482.176,63 €

16.874.744,23 €
9.555.627,82 €
8.532.437,74 €
8.565.277,06 €

14.191.712,84 €
15.239.974,82 €

2.425.400,32 €
2.342.970,79 €

2.723.949,99 €
1.727.696,11 €

2.449.391,44 €
3.172.269,97 €

21.790.454,59 €
22.482.911,69 €

33.484.349,08 €
1.453.845,98 €
2.714.707,14 €
1.446.615,51 €
4.301.683,00 €
7.674.018,23 €

3.241.539,60 €
542.904,66 €
1.070.516,51 €
1.270.373,62 €
2.204.515,86 €
1.981.215,90 €

3.557.154,03 €
328.897,34 €
544.971,53 €
2.020.399,18 €
946.821,02 €
1.528.351,28 €

5.348.419,60 €
323.713,99 €
1.412.753,01 €
1.698.602,09 €
2.094.613,13 €
1.502.454,06 €

45.631.462,31 €
2.649.361,97 €
5.742.948,19 €
6.435.990,40 €
9.547.633,01 €
12.686.039,47 €

22.707.586,16 €
3.654.050,45 €
6.442.100,18 €

2.497.762,11 €
1.394.712,80 €
2.059.476,43 €

2.791.631,66 €
1.092.304,71 €
1.142.132,09 €

2.729.775,45 €
1.696.857,05 €
2.305.779,65 €

30.726.755,38 €
7.837.925,01 €
11.949.488,35 €

Brandweer Zone Rand
Hulpverleningszone Taxandria
Brandweer zone Kempen
Vlaams Brabant
Vlaams-Brabant Oost
Vlaams-Brabant West
Oost-Vlaanderen
Centrum
Meetjesland
Brandweerzone Oost
Vlaamse Ardennen
Waasland
Zuid-oost
West-Vlaanderen
Zone 1
Brandweerzone Midwest
Hulpverleningszone Fluvia
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Brandweer Zone Antwerpen
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Antwerpen

Brandweer Westhoek

4.554.976,80 €

1.821.405,35 €

818.932,03 €

2.673.647,52 €

9.868.961,70 €

Zuid-West Limburg

7.916.214,01 €

1.685.858,71 €

1.363.300,50 €

1.853.932,66 €

12.819.305,88 €

5.980.976,00 €

1.617.050,13 €

1.307.868,74 €

2.328.524,40 €

11.234.419,27 €

2.408.715,99 €

753.928,47 €

480.746,76 €

902.822,08 €

4.546.213,30 €

10.682.993,79 €

1.591.178,51 €

1.633.819,48 €

1.310.030,99 €

15.218.022,77 €

953.987,27 €
31.951.799,44 €
5.682.086,78 €

282.984,17 €
3.872.499,11 €
671.269,43 €

12.443,79 €
0,00 €
917.587,22 €

578.235,17 €
1.699.645,39 €
132.039,31 €

1.827.650,40 €
37.523.943,94 €
7.402.982,74 €

6.209.764,67 €

1.214.873,49 €

4.375.885,73 €

744.362,03 €

12.544.885,92 €

977.849,06 €
1.372.168,09 €

583.996,46 €
654.039,18 €

814.362,88 €
154.087,95 €

633.617,31 €
578.208,64 €

3.009.825,71 €
2.758.503,86 €

10.709.527,21 €
3.770.192,65 €
2.316.333,21 €

994.906,64 €
1.733.618,59 €
449.145,82 €

3.023.034,14 €
860.372,68 €
534.287,21 €

983.417,50 €
1.389.159,45 €
387.143,74 €

15.710.885,49 €
7.753.343,37 €
3.686.909,98 €

9.194.317,13 €
21.543.582,87 €
24.795.206,73 €

2.164.416,10 €
2.227.043,79 €
2.027.005,69 €

1.686.060,57 €
4.102.695,70 €
447.199,38 €

964.499,38 €
4.470.836,61 €
834.340,34 €

14.009.293,18 €
32.344.158,97 €
28.103.752,14 €

Brabant Wallon
Liège
Zone de secours Hesbaye
Liège Zone 2 IILE SRI
Zone de secours Hemeco
Zone de secours Vesdre-Hoëgne
& Plateau
Zone de secours 5 Warche
Amblève Lienne
zone de secours DG
Namur
Nage
Zone de secours Dinaphi
Zone de secours Val de Sambre
Hainaut
Zone de secours Wallonie picarde
Hainaut-Centre
Hainaut-Est
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Brandweerzone
Oost-Limburg
Hulpverleningszone NoordLimburg
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Limburg

Luxembourg

9.750.985,97 €

2.707.088,73 €

2.186.348,01 €

1.743.653,94 €

16.388.076,65 €
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op 31 december 2007 tussen de middelen van de
gemeenten en de federale overheid, alsook de inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen, in
toepassing van artikel 67, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Bijlage 3 - Uitgavenposten van de federale Staat bedoeld in artikel 3, eerste lid, van dit
koninklijk besluit alsook de wijze waarop deze bedragen tussen de zones verdeeld worden
I.

C. De "Seveso"- en "nucleaire"
fondsen
C.1. De dotaties aan de hulpverleningszones in
het kader van het beheer van het Seveso-risico,
aangerekend op het Fonds voor risico's van
zware ongevallen, opgericht door de wet van
21/01/1987 ter stijving van het fonds voor risico's
van zware ongevallen en van het fonds voor
preventie van zware ongevallen.
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B. De andere kosten worden samengesteld op
basis van de volgende uitgaven:
B.1. De personeels-, werkings- en investeringskosten van de
algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid
bedoeld in artikel 168 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.
B.2. De werkings- en investeringskosten van de Civiele
Bescherming bedoeld in artikel 153 van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid.
B.3. De werkings- en investeringskosten van het Federaal
Kenniscentrum van de civiele veiligheid bedoeld in artikel
175 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid.
B.4. De werkings- en investeringskosten in het kader van de
brandpreventie.
B.5. De uitgaven betreffende de terugbetaling, voor het jaar
2007, van de personeelskosten van het centrum van het
éénvormig oproepstelsel aan de gemeenten Namen, Aarlen,
Bergen, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Hasselt en
aan de Intercommunale Luik en omgeving in toepassing van
het ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de
indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van
de centra van het éénvormig oproepstelsel.

Verdeling tussen de zones
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De uitgavenposten
A. De dotaties en subsidies worden
samengesteld op basis van de volgende
uitgaven:
A.1. De federale dotaties aan de hulpverleningszones
bedoeld in artikel 69 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid.
A.2. De federale dotaties aan de hulpverleningszones in
toepassing van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018
betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de
Civiele Bescherming naar de hulpverleningszones.
A.3. De federale subsidies bedoeld in artikel 117, §3, van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
A.4. De federale subsidies bedoeld in artikel 12 van de wet
van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
A.5. De federale subsidies bedoeld in artikel 175/1 van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
A.6. De federale subsidies bedoeld in artikel 12/1 van de wet
van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.
A.7. De federale subsidies bedoeld in artikel 3ter van de wet
van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige
hulpverlening.

S1
S2
S3 of D5

N1

N3 of D5

D. De verborgen kosten:
De post "verborgen kosten" wordt berekend volgens de volgende formule:
C = (S/DO) x DO’
Waarbij:
C = de verborgen kosten van de federale Staat
S = het totaal van de realisaties in vastleggingskredieten van éénzelfde jaar voor de subsidies en
dotaties bedoeld in punt A, de uitgaven bedoeld in de punten B1, B3 en B4 en de uitgaven van de
Seveso- en nucleaire fondsen bedoeld in punt C.
DO = het totaal van de realisaties in vastleggingskredieten van de organisatie-afdelingen 21, 40, 54 en
58 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

FINANCIERING

p. 8/14

Kenniscentrum – Documentatiedienst

N2
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C.2. De werkings- en investeringskosten voor de
uitgaven met betrekking tot de risico's van zware
ongevallen, ten belope van 60% van de kredieten
ingeschreven op de overheidsbegroting in de
basisallocatie betreffende het Fonds voor risico's
van zware ongevallen, opgericht door de wet van
21/01/1987 ter stijving van het fonds voor risico's
van zware ongevallen en van het fonds voor
preventie van zware ongevallen:
C.2.1. De werkings- en investeringskosten in het
kader van projecten ter bestemming van de
openbare brandweerdiensten
C.2.2. De onderhoudskosten van het ter
beschikking van de brandweerdiensten en
hulpverleningszones gestelde materieel
C2.2.3. De werkings- en investeringskosten in het
kader van projecten ter bestemming van de
hulpverleningszones
C.3. De werkingskosten voor de uitgaven met
betrekking tot de bescherming van de bevolking
tegen
de
uit
ioniserende
stralingen
voortspruitende gevaren, ten belope van 60%
van de kredieten ingeschreven op de
overheidsbegroting
in
de
basisallocaties
betreffende het Fonds voor risico's van nucleaire
ongevallen van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken, opgericht door de wet van
15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit
ioniserende stralingen voortspruitende gevaren
en betreffende het Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle:
C.3.1. De werkings- en investeringskosten in het
kader van projecten ter bestemming van de
openbare brandweerdiensten
C.2.2. De onderhoudskosten van het ter
beschikking van de brandweerdiensten en
hulpverleningszones gestelde materieel
C2.2.3. De werkings- en investeringskosten in het
kader van projecten ter bestemming van
brandweerdiensten
en
de
de
hulpverleningszones

DO’ = het totaal van de personeelskosten van de organisatie-afdelingen 21, 40, 54 en 58 van de
begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

II. Verklarende lijst van in punt I gebruikte afkortingen
D= de verdeelsleutels bedoeld in de Koninklijk besluiten in uitvoering van artikel 69 van de wet van 15
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Het gaat onder andere over de volgende verdeelsleutels:
D1: de verdeelsleutel bepaald in het Koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening
en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones;
D2: de verdeelsleutel bedoeld in artikel 5 van het Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van
de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de
hulpverleningszones.
D3: de verdeelsleutel bedoeld in artikel 6 van het Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van
de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de
hulpverleningszones.
D4: de verdeelsleutel bedoeld in artikel 7 van het Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van
de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de
hulpverleningszones.
D5: de verdeelsleutel bedoeld in artikel 8 van het Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van
de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de
hulpverleningszones.
R = het bedrag dat aan de zones word bepaald in toepassing van artikel 8 van het Koninklijk besluit
van 14 oktober 2018 betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming
naar de hulpverleningszones.

A= voor elke zone, de som van de subsidies voorzien voor zijn ambulancedienst(en) zoals die uit het
jaarlijks ministeriele besluit dat in toepassing van het Koninklijk besluit van 6 december 2018 tot
vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in
artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening wordt
genomen.
P= het bedrag dat in 2007 aan de betrokken gemeente is terugbetaald ter dekking van de kosten van
het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel, in uitvoering van het ministerieel besluit
van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de ten laste neming van het personeel van de
centra van het eenvormig oproepstelsel.
S= het verdeelsleutel bepaald door het Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van de
toekenning van een eenmalige toelage aan de hulpverleningszones en de Brusselse Hoofdstedelijke
Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp voor het aankopen van bijzonder materiaal,
in het kader van het beheer van het Seveso-risico.
S1= Het bedrag van de per provincie vastgelegde kredieten voor projecten ter bestemming van
brandweerdiensten wordt tussen de zones van de betrokkene provincie verdeeld op basis van
volgende formule: (bevolking van de zone/bevolking van de provincie)x0,82 + (oppervlakte van de
zone/oppervlakte van de provincie)x0,18.
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F= het percentage per zone is het resultaat van de volgende berekening: het aantal operationele
personeelsleden in de zone gedeeld door het aantal operationele personeelsleden in alle zones.
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M = de verdeelsleutel bedoeld in artikel 2 van het 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.

S2= per hulpverleningszone, het door de federale Staat betaalde bedrag om het onderhoud van het
materiaal dat met kredieten uit het Sevesofonds werd gekocht.
S3= het door de federale Staat betaalde bedrag voor elke hulpverleningszone wanneer dit kan worden
geïdentificeerd en individueel aan de zone kan toegewezen worden.
N1= Het bedrag van de per provincie vastgelegde kredieten voor projecten ter bestemming van
brandweerdiensten wordt tussen de zones van de betrokkene provincie verdeeld op basis van
volgende formule: (bevolking van de zone/bevolking van de provincie)x0,82 + (oppervlakte van de
zone/oppervlakte van de provincie)x0,18.
N2 = per hulpverleningszone, het door de federale Staat betaalde bedrag om het onderhoud van het
materiaal dat met kredieten uit het nucleaire fonds werd gekocht.
N3= het door de federale Staat betaalde bedrag voor elke hulpverleningszone wanneer dit kan worden
geïdentificeerd en individueel aan de zone kan toegewezen worden.

III. De mate waarin deze uitgavenposten in aanmerking dienen te worden genomen
De bedragen betreffende de uitgavenposten van de federale Staat bedoeld in artikel 3, eerste lid, van
dit koninklijk besluit en die nominatief worden opgenomen in punt “I. Uitgavenposten” van deze bijlage
zijn de realisaties in vastleggingskredieten van de federale Staat voor het betrokken jaar.
Behoudens hierna uitdrukkelijk anders bepaald, worden deze uitgavenposten voor 100% en derhalve
integraal in aanmerking genomen, aangezien deze uitgavenposten laten toe de operationele diensten
van de civiele veiligheid de uitvoering van algemene opdrachten zoals bedoeld in artikel 11 van de wet
uit te voeren, zoals voorzien in artikel 3, 2de lid van dit besluit.
De bedragen betreffende de uitgaven bedoeld in de punten A, B en C1 zijn de totale uitgaven voor
deze posten, verminderd met de uitgaven voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op
31 december 2007 tussen de middelen van de gemeenten en de federale overheid, alsook de
inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen,
in toepassing van artikel 67, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
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De bedragen betreffende de uitgaven bedoeld in de punten C2 et C3 bevatten alleen de uitgaven ten
behoeve van de brandweerdiensten en de hulpverleningszones.

Bijlage 4 - Bedragen van de uitgaven van de federale Staat voor het jaar 2007 die in aanmerking
genomen worden voor de berekening van de ratio bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit

Type van uitgaven

Bedrag in k euro voor 2007

Dotaties en subsidies
Federale subsidies bedoeld in punt A.4. van bijlage 3

18.104 €

Federale subsidies bedoeld in punt A.6. van bijlage 3

2.035 €

Andere kosten
Kosten van de civiele bescherming bedoeld in punt B.2. van
bijlage 3

3.600 €

Kosten voor de brandpreventie bedoeld in punt B.4. van bijlage 3
Uitgaven bedoeld in punt B.5. van bijlage 3

821 €
7.077 €

Seveso- en nucleaire fondsen
Kosten bedoeld in punt C.2.1 van bijlage 3

1.305 €

Kosten bedoeld in punt C.3.1 van bijlage 3

5€

Verdoken kosten
Verdoken kosten berekend volgens de formule bedoeld in punt D
van bijlage 3

Totaal

5.157 €

38.103 €
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Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op
31 december 2007 tussen de middelen van de gemeenten en de federale overheid, alsook de
inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te berekenen,
in toepassing van artikel 67, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Bijlage 5 - Ratio gemeenten en federale Staat per zone op 31 december 2007

Ratio gemeenten/federale
Staat per zone

Antwerpen
Brandweer Zone Antwerpen
Rivierenland
Brandweer Zone Rand
Taxandria
Brandweer zone Kempen

68.515.237,51 €
16.874.744,23 €
9.555.627,82 €
8.532.437,74 €
8.565.277,06 €

96,10%
92,82%
87,65%
92,45%
90,55%

2.777.909,14
1.305.620,73
1.346.028,29
696.971,51
894.382,43

3,90%
7,18%
12,35%
7,55%
9,45%

96,10/3,90
92,82/7,18
87,65/12,35
92,45/7,55
90,55/9,45

Vlaams Brabant
Oost
West

21.790.454,59 €
22.482.911,69 €

91,43%
93,37%

2.042.463,35
1.597.294,36

8,57%
6,63%

91,43/8,57
93,37/6,63

Oost-Vlaanderen
Centrum
Meetjesland
Brandweerzone Oost
Vlaamse Ardennen
Waasland
Zuid-Oost

45.631.462,31 €
2.649.361,97 €
5.742.948,19 €
6.435.990,40 €
9.547.633,01 €
12.686.039,47 €

94,87%
90,56%
92,08%
92,54%
93,89%
94,19%

2.466.117,96
276.029,31
494.277,47
518.840,36
621.300,77
782.193,87

5,13%
9,44%
7,92%
7,46%
6,11%
5,81%

94,87/5,13
90,56/9,44
92,08/7,92
92,54/7,46
93,89/6,11
94,19/5,81

West-Vlaanderen
Zone 1
Brandweerzone Midwest
Fluvia
Brandweer Westhoek

30.726.755,38 €
7.837.925,01 €
11.949.488,35 €
9.868.961,70 €

94,05%
92,03%
93,24%
92,46%

1.943.691,45
679.199,45
866.033,58
805.333,64

5,95%
7,97%
6,76%
7,54%

94,05/5,95
92,03/7,97
93,24/6,76
92,46/7,54
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Aandeel
Uitgaven federale federale Staat
Staat per zone
per zone
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Hulpverleningszones

Aandeel
Uitgaven gemeenten gemeenten per
per zone
zone

88,63%

1.643.883,80

11,37%

88,63/11,37

11.234.419,27 €
4.546.213,30 €

92,00%
89,55%

976.425,06
530.761,77

8,00%
10,45%

92/8
89,55/10,45

Brabant Wallon
Brabant Wallon

15.218.022,77 €

93,11%

1.125.379,00

6,89%

93,11/6,89

Liège
Hesbaye
Liège Zone 2 IILE SRI
Hemeco
Vesdre-Hoëgne & Plateau
5 Warche Amblève Lienne
Zone DG

1.827.650,40 €
37.523.943,94 €
7.402.982,74 €
12.544.885,92 €
3.009.825,71 €
2.758.503,86 €

88,03%
93,77%
95,37%
94,60%
92,63%
88,51%

248.481,29
2.493.429,17
359.427,05
716.374,00
239.453,12
357.923,16

11,97%
6,23%
4,63%
5,40%
7,37%
11,49%

88,03/11,97
93,77/6,23
95,37/4,63
94,60/5,40
92,63/7,37
88,51/11,49

Namur
Nage
Dinaphi
Val de Sambre

15.710.885,49 €
7.753.343,37 €
3.686.909,98 €

92,66%
90,27%
92,11%

1.244.183,11
835.765,27
315.730,47

7,34%
9,73%
7,89%

92,66/7,34
90,27/9,73
92,11/7,89

Hainaut
Wallonie picarde
Hainaut-Centre
Hainaut-Est

14.009.293,18 €
32.344.158,97 €
28.103.752,14 €

93,53%
92,23%
95,50%

968.489,02
2.725.380,42
1.323.092,61

6,47%
7,77%
4,50%

93,53/6,47
92,23/7,77
95,50/4,50
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12.819.305,88 €
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Limburg
Zuidwest
Brandweerzone
Oost-Limburg
Noord-Limburg

Luxembourg
Luxembourg

16.388.076,65 €

89,68%

1.885.322,78

10,32%

89,68/10,32

FINANCIERING

p. 14/14

Kenniscentrum – Documentatiedienst

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 27 juni 2022 tot vaststelling van de verhouding op 31 december 2007 tussen de middelen van de
gemeenten en de federale overheid, alsook de inkomsten- en uitgavenposten die in aanmerking worden genomen om deze verhouding te
berekenen, in toepassing van artikel 67, tweede lid van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

