
Eerste begroting van de hulpverleningszone 

De grote meerderheid van de prezones wordt op 1 januari 2015 hulpverleningszone. Deze nota wil 
bepaalde zaken preciseren over het budgettaire en financiële luik van de nieuwe 
hulpverleningszones, om de uitvoering van dit luik te vergemakkelijken vanaf de overgang naar zone. 

Er zal begin 2015 een vollediger budgettair en financieel kader uitgewerkt en aan de 
hulpverleningszones meegedeeld worden. 

1. De opmaak van de begroting 2015 

De zoneraad delibereert in principe over de begroting van de zone in de loop van de maand oktober 
die voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop deze begroting betrekking heeft. 

In het kader van de samenstelling van de hulpverleningszones, zal de zoneraad ten vroegste pas op 1 
januari 2015 opgericht worden. Omdat deze nog niet gevormd was in oktober 2014, kon de raad de 
begroting voor het jaar 2015 dus niet goedkeuren. 

Pre-begroting: Om de zone zo snel mogelijk een budget te geven, moet de zoneraad de begroting 
dan ook zo vlug mogelijk goedkeuren. Daartoe raadde de brief van minister Wathelet van 10 oktober 
2014 de prezones al aan om een begrotingsvoorstel of pre-begroting op te maken. 

Het begrotingsmodel van de hulpverleningszone is gebaseerd op de gemeentelijke begroting die 
voortvloeit uit het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit en op de begroting van 
de politie. Er wordt dan ook gevraagd om dit model te respecteren (zie bijlage 1). 

Zonecollege: Deze pre-begroting moet goedgekeurd worden door het zonecollege tijdens zijn eerste 
vergadering en wordt het begrotingsontwerp. 

Begrotingscommissie: artikel 11 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones voorziet dat een commissie bestaande uit 
de voorzitter van het college, de zonecommandant en de bijzondere rekenplichtige, advies geeft over 
het begrotingsvoorstel van het zonecollege. Dit advies slaat op de wettelijkheid en de verwachte 
financiële weerslag. Zodra de commissie opgesteld is (maw zodra de 3 personen die er deel van 
uitmaken aangeduid zijn), kan het advies gegeven worden. 

Informatieplicht: het college bezorgt, ter informatie, de gemeentelijke administraties van de zone het 
begrotingsontwerp. 

Zoneraad: Het begrotingsontwerp van het college wordt vervolgens doorgestuurd naar de zoneraad 
om goedgekeurd te worden. Op budgettair vlak herinneren we eraan dat er een afwijking is van de 
algemene regel volgens welke elk zoneraadslid over een stem beschikt bij stemmingen. Bij 
stemmingen over de opmaak van de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen heeft elk 
zoneraadslid een aantal stemmen dat in verhouding staat tot de dotatie van zijn gemeente aan de 
zone (of van zijn provincie wanneer de zoneraad de hoedanigheid van raadslid toevertrouwd heeft 
aan een provincieraadslid omwille van de bijdrage van de provincie aan de financiering van de zone). 
De modaliteiten voor de berekening van de verdeelsleutel van de stemmen zijn vastgelegd in het 
koninklijk besluit van 10 juli 2014 betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een 
zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone. 



2. Verzending van de begroting en de bijlagen ervan naar de toezichthoudende overheid 

De begroting van de zone wordt voorgelegd aan een bijzonder specifiek toezicht: de begroting moet 
dus goedgekeurd worden door de gouverneur om definitief te kunnen worden.  

De beslissing van de zonale overheid over de begroting van de zone moet binnen de 20 dagen na de 
goedkeuring ervan naar de gouverneur gestuurd worden en tegelijkertijd moet een kopie naar de 
minister gestuurd worden (artikel 134 van de wet van 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid). 

De lijst van de bij deze verzending toe te voegen documenten is opgenomen in deze nota (bijlage 2). 

De beslissing, de begroting en de toegevoegde documenten worden per post gestuurd, in één 
exemplaar (of in 2 exemplaren op uitdrukkelijk vraag van een dienst). De begroting wordt ook per 
mail gestuurd, op vraag van de diensten van de gouverneurs.  

Het verzenden wordt naar het volgende adres gestuurd: 

Antwerpen Federale Diensten gouverneur Antwerpen 
Dienst Brandweer 
Italiëlei 4 – bus 16 
2000 Antwerpen 
civieleveiligheid-brandweer@fdgantwerpen.be 
03/2040335 

Limburg Provinciebestuur Limburg – Dienst Federale 
Taken 
Sara Vandenbosch 
Universiteitslaan 1 
3500 HASSELT 
Tel.: 011 23 80 79 
E-mail: federaal@limburg.be 

Oost-Vlaanderen Federale diensten van de gouverneur O-Vl 
t.a.v. Ina Focke 
Kalandeberg 1 
9000 Gent 
tel. 09/269 82 83 
ina.focke@oost-vlaanderen.be 

Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant  
Provincieplein 1 
3010 Leuven 

West-Vlaanderen Sarah Maes 
Federale diensten van de gouverneur 
Algemene leiding 
P&O-correspondent 
FAC Kamgebouw 
K. Albert I-laan 1/5 bus 6 
8200 BRUGGE 
T: 050/301 651 
sarah.maes@ibz.fgov.be 
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3. Gebruik van de voorlopige kredieten in afwachting van de goedkeuring van de begroting 
door de toezichthoudende overheid 

Aangezien de begroting pas uitvoerbaar is nadat ze definitief vastgesteld is door de zoneraad, moet 
een oplossing gevonden worden om de zone toe te laten om gewone uitgaven te doen in afwachting 
van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid. 

In principe kunnen, in dit geval, de gewone uitgaven betreffende begrotingsjaar N uitgevoerd 
worden via « voorlopige kredieten » of « voorlopige twaalfden », die berekend worden op basis van 
het vorige begrotingsjaar (begrotingsjaar N-1) (artikel 13 van het KB van 19 april 2014 houdende het 
algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones). 

In dit geval, aangezien het om het eerste werkingsjaar van de zones gaat, kunnen de « voorlopige 
twaalfden » niet berekend worden op basis van een onbestaand vorig begrotingsjaar. 

Bij wijze van uitzondering zal de toepassing van een systeem van « voorlopige twaalfden » toch 
toegestaan worden voor de uitgaven voor de gewone dienstverlening. Er wordt hierbij aangeraden 
om de « voorlopige twaalfden » te bereken op basis van het begrotingskrediet van het lopende jaar 
(begrotingsjaar N). 

 



ALGEMENE GEGEVENS

Vergadering zoneraad

Begroting 2015 BW 1 BW 2 BW 3 BW 4
Datum goedkeuring (DD/MM/JJJJ)
Datum verzending (DD/MM/JJJJ)
Aantal dagen 0 0 0 0 0

Resultaten ingestuurde begroting

Begroting 2015 BW 1 (+/-) BW 2 (+/-) BW 3 (+/-) BW 4 (+/-) Totaal
Gewone dienst 0,00
Buitengewone dienst 0,00

 gemeenteraadsbesluiten dotaties

GEWONE DIENST
Naam gemeente Begroting 2015 BW 1 (+/-) BW 2 (+/-) BW 3 (+/-) BW 4 (+/-) Totaal

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00
7 0,00
8 0,00
9 0,00

10 0,00
11 0,00
12 0,00
13 0,00
14 0,00
15 0,00
16 0,00
17 0,00
18 0,00
19 0,00
20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BUITENGEWONE DIENST
Naam gemeente Begroting 2015 BW 1 (+/-) BW 2 (+/-) BW 3 (+/-) BW 4 (+/-) Totaal

1 0,00
2 0,00
3 0,00
4 0,00
5 0,00
6 0,00

13 0,00
14 0,00
9 0,00

10 0,00
11 0,00
12 0,00
13 0,00
14 0,00
15 0,00
16 0,00
17 0,00
18 0,00
19 0,00
20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Aanduiding volledigheid van de bijlagen

FAUX

VRAI

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

Verslag met synthese van de begroting 

Het advies van de begrotingscommissie (artikel 11 KB BOEKHOUDING) 

Tabel met personeelsgegevens 

Tabel van de leningen en evolutie van de schuld 

Tabel van de buitengewone uitgaven en de voorziene financiering 

Bewijs van aanplakking (artikel 90 WET 15/05/2007) 



Bijlage 2 

Lijst van de documenten die bijgevoegd moeten worden bij de verzending van de beslissing van de 
zoneraad inzake de begroting en bij de verzending van de begroting zelf 

 
1) Besluit in extenso van de zoneraad met de samenvatting van de totalen van de economische 

groepen. 
 

2) Verslag met een synthese van de begroting, het algemeen en financieel beleid van de 
politiezone (met name wat het aanwervingsplan betreft) en een overzicht van alle gegevens 
die van invloed kunnen zijn op de organisatie en de werking van de hulpverleningszone. 

 
3) Gedetailleerd advies van de begrotingscommissie (artikel 11 van het KB boekhouding van de 

hulpverleningszones); 
 

4) Bewijs van aanplakking. 
 

5) Tabellen van het personeel met minimale vermelding van de loonschaal, de geldelijke 
anciënniteit, de bedragen van de vaste vergoedingen en toelagen, de berekening van de 
onregelmatige prestaties, de patronale bijdragen,…  

 
6) Banktabellen van de leningen en de evolutie van de schuld en wijze van berekening van de 

intresten voor de nieuwe leningen. 
 

7) Financieringstabel van de buitengewone dienst (financieringswijze en middelen); 
8) Tabel met de bewegingen van de voorzieningen en reservefondsen;. 
9) Projectie van de evolutie van de kredieten op 3 jaar (meerjarenplan). 

 
10) Lijst van de aan derden door de hulpverleningszone toegekende subsidies 

 
11) Overzicht van de begrotingskredieten getotaliseerd per begrotingsartikel voor het 

operationeel personeel, de administratieve personeelsleden en de bijzondere rekenplichtige. 
 

12) Een loonmodule moet voorzien zijn om de last voor de werkgever te kunnen berekenen.  
 

13) Elk nuttig bewijsstuk : enkele voorbeelden (dit is geen beperkende lijst) : 
− document ter rechtvaardiging van het bedrag in het kader van de procedure inzake 

transfer van gebouwen 
− documenten opgestuurd door andere instanties (bijvoorbeeld het Gewest) waarbij 

de inschrijving van de ontvangsten wordt gemotiveerd 
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