Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Civiele Veiligheid
Juridische dienst

Procedure voor opvorderingen gebaseerd op artikel 181 van de wet van 15
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
1. Garanderen dat de opvordering het enige mogelijke middel is om het vooropgestelde doel te
bereiken.
Een opvordering of opeising is een uitzonderlijk mechanisme, waardoor de openbare
overheid prestaties oplegt aan fysieke personen of rechtspersonen, of zich het gebruik of de
eigendom toe-eigent van roerende goederen of het gebruik van onroerende goederen,
zonder dat de toestemming van die personen of van de houders van die goederen vereist is.
Als de prestatie of het goed verkregen kan worden op vrijwillige basis, via een huur of
andere, altijd deze manier verkiezen.
2. Precies de opgevorderde fysieke persoon of de rechtspersoon (naam, voornaam, adres, …)
bepalen.
Precies de opgevorderde goederen (hoeveelheid, …) bepalen.
3. Drie documenten moeten worden opgesteld. Type-formulieren zijn ontworpen om u te
helpen met het opstellen van deze drie documenten.
a) Het opvorderingsbevel.
Het opvorderingsbevel wordt in principe schriftelijk geformuleerd, en moet op zijn minst de
volgende gegevens vermelden:
• de omstandigheden die de opvordering rechtvaardigen;
• de aard, de hoeveelheid en de duur van de opgelegde prestaties;
• de voorwaarden waaronder de prestaties moeten worden uitgevoerd.
In geval van uiterste hoogdringendheid, kan het opvorderingsbevel mondeling geformuleerd worden.
In dit geval bevestigt de verzoekende overheid het bevel zo snel mogelijk schriftelijk, met motivering
van de hoogdringendheid.
b) De ontvangstbevestiging van het opvorderingsbevel.
Het opvorderingsbevel moet rechtstreeks worden betekend met ontvangstbevestiging door de
verzoekende overheid :
• aan de natuurlijke persoon in geval van individuele opvordering;
• aan de persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie in geval van collectieve
opvordering;
• aan de persoon die het effectieve genot heeft van het goed in geval van de opvordering van
goederen.
In geval van opvordering van goederen in gebruik, moet op voorhand en op tegensprekelijke wijze
een boedelbeschrijving worden opgesteld, zodat eventuele beschadigingen of transformaties aan het
einde van de opvordering kunnen worden vastgesteld. Dat is niet nodig voor verbruiksgoederen.
Als de ontvangstbevestiging de boedelbeschrijving overneemt, wordt deze getekend door de
afgevaardigde van de minister die ter plekke aanwezig is.
c) De ontvangstbevestiging van prestaties / geleverde goederen.
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Na uitvoering van de opvordering, verschaft de verzoekende overheid een ontvangstbevestiging van
de prestaties / geleverde goederen geleverd aan de opgevorderde personen of aan de personen die
het effectieve genot van het goed hebben.
Die bevestiging zal onmiddellijk kunnen worden ondertekend door de afgevaardigde van de Minister
die ter plekke aanwezig is indien het/de goed(eren) worden overhandigd of de prestatie(s) worden
uitgevoerd op het moment van de opvordering.
4. Wie kan opvorderen ?
De Minister van Binnenlandse Zaken (voor heel België)
De burgemeester (op het grondgebied van zijn gemeente)
De zonecommandant of, via delegatie, de officieren van de hulpverleningszones (op het
grondgebied van de hulpverleningszone)
Via delegatie door de Minister van Binnenlandse Zaken:
• voor wat betreft het hele Belgische grondgebied, de directeur-generaal van de civiele
veiligheid en de adviseur-generaal van de operaties;
• voor wat betreft het grondgebied van hun respectievelijke provincie, de
provinciegouverneurs en de hoge ambtenaar voor Brussels;
• voor wat betreft hun respectievelijke interventiegebieden, de leidinggevende ambtenaren
van de operationele eenheden van de civiele bescherming.

5. Kosten.
De kosten verbonden aan de opvordering worden gedragen door de overheid die overgegaan is tot
de opvordering, zijnde de Staat (Minister, AD Civiele Veiligheid, gouverneurs, leidinggevende
ambtenaren van de civiele bescherming), de gemeente (burgemeester) of de hulpverleningszone
(zonecommandanten of brandweerofficieren).
In uitvoering van artikel 181, § 2 van de wet op de civiele veiligheid, worden de kosten van de
uitgevoerde opvorderingen door de burgemeester/zonecommandant voor het goed functioneren
van de diensten in de gemeente/zone gedragen door de gemeentelijke/zonale begroting.
De kosten van de opvorderingen uitgevoerd door de burgemeester/zonecommandant om bijzondere
maatregelen te nemen in het kader van de Covid-19-pandemie en waarvoor hij het akkoord van de
gouverneur verkregen heeft (waarvoor hij zelf het akkoord verkregen heeft van de Minister) zullen
kunnen worden aangerekend op de interdepartementale provisie voor de Covid-19-pandemie.
Zowel voor de opvorderingen van goederen als van personen, kan de schadevergoeding in
onderlinge overeenstemming tussen de persoon die het voorwerp uitmaakt van de opvordering en
de overheid geëvalueerd worden. Dit akkoord is vermeld in de ontvangstbevestiging van het
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opvorderingsbevel die zal worden ondertekend door de afgevaardigde van de Minister die ter plekke
aanwezig is.
Bij gebrek aan akkoord, stelt de verzoekende overheid zelf het bedrag van de schadevergoeding vast.
Zij betekent haar beslissing aan de betrokken persoon binnen de vijftien dagen volgend op het einde
van de opvordering.
In geval van onenigheid over het vastgestelde bedrag, kan de betrokken persoon de
schadevergoeding betwisten per aangetekend schrijven gericht aan de verzoekende overheid binnen
de 30 dagen vanaf de betekening op straffe van verval. De verzoekende overheid beslist en deelt
haar beslissing mee per aangetekend schrijven aan de betrokken persoon binnen de 30 dagen vanaf
de ontvangst van de betwisting.
Als de opvordering van personen betrekking heeft op het personeel van de opvorderende overheid
(brandweerlieden voor de zones, personeelsleden voor de civiele bescherming, operatoren voor de
112), is er geen reden om de schadevergoeding voor prestaties in onderlinge overeenstemming te
bepalen. De opgevorderde personen zullen namelijk betaald worden in uitvoering van het statuut dat
op hen van toepassing is.

Leuvenseweg 1
1000 Brussel

T 02 500 21 11
F 02 500 23 65

