KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 OKTOBER 2018 BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN
SPECIFIEKE DOTATIE AAN DE HULPVERLENINGSZONE HAINAUT-CENTRE, GELIJKGESTELD
AAN DE LOONKOSTEN VAN DE BRANDWEERLIEDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONE
HAINAUT-CENTRE EN DE BEHEERSKOSTEN VEREIST VOOR DE UITVOERING VAN DE
OPDRACHTEN VAN DE ZONE BIJ DE SUPREME HEADQUARTERS ALLIED POWERS EUROPE.
(B.S. 25.10.2018)

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, artikel 219/2, § 1 gewijzigd door
de wet van 15 juli 2018 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 oktober 2017;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 mei 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, verlengd met vijftien dagen, die op 25 juli 2018
bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op
de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12
januari 1973;
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;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op advies van onze in Raad
vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Binnen de grenzen van de beschikbare kredieten wordt een specifieke dotatie toegekend
aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre teneinde de volgende kosten te dekken:

Art. 3. De hulpverleningszone Hainaut-Centre stelt een plan op waarin vastgelegd wordt hoe de
specifieke dotatie gebruikt zal worden.
Het plan wordt aan de Minister van Binnenlandse Zaken bezorgd, ten laatste binnen de drie
maanden na de toekenning van de eerste betaling van de dotatie.
Art. 4. De betaling van de specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre gebeurt per
trimester.
Art. 5. De hulpverleningszone Hainaut-Centre bezorgt de Minister van Binnenlandse Zaken, ten
laatste op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor de dotatie toegekend werd, een verslag
waarin aangegeven wordt waarvoor de dotatie gebruikt werd.
Art. 6. De Minister van Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde kan de specifieke dotatie
recupereren als de hulpverleningszone Hainaut-Centre deze dotatie niet gebruikt voor de betaling van
de in artikel 1 bedoelde kosten.
Art. 7. De minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken en de Eerste Minister zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
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Art. 2. Het bedrag van de specifieke dotatie wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse
Zaken op basis van de kosten van het operationele apparaat dat hij bepaalt om de uitvoering van de
opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe te waarborgen. Dit
bedrag mag evenwel € 2.500.000 niet overschrijden.
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1. de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre nodig voor de
uitvoering van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers Europe;
2. de beheerskosten van de opdrachten van de zone bij de Supreme Headquarters Allied Powers
Europe.

