FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

14 OKTOBER 2015. - Ministeriële omzendbrief betreffende de verkoop door de
hulpverleningszones van door de Federale Staat gesubsidieerd materieel

Aan Mevrouw de Zonevoorzitster,
Aan Mijnheer de Zonevoorzitter,
Mevrouw de Voorzitster,
Mijnheer de Voorzitter,
Naar aanleiding van de integratie van de brandweerdiensten in de hulpverleningszones, wordt het materieel
van de verschillende diensten waaruit de nieuwe zone bestaat, voortaan op gecentraliseerde wijze beheerd
door de hulpverleningszone.
Dit gecentraliseerd beheer toont aan dat de zones besparingen zullen kunnen doorvoeren in het kader van
hun aankoopbeleid.
Door het materieel te inventariseren, kon vastgesteld worden dat bepaald materieel binnen sommige zones
dubbel aanwezig zou zijn. Met het oog op rationalisering en besparingen zou dat overvloedige materieel
verkocht kunnen worden.
Rekening houdend met het feit dat de gemeenten en de prezones het materieel aangekocht hebben met
federale subsidies, moeten er regels vastgelegd worden voor de verkoop door de zone van het gesubsidieerde
materieel. Er moet dus een situatie uit het verleden, die ontstaan is door de integratie van de
brandweerdiensten in de hulpverleningszones, geregeld worden. Deze desbetreffende omzendbrief vervangt
voor de hulpverleningszones de regels van de omzendbrief van 17 februari 1987 betreffende het
brandweermaterieel dat aangekocht werd met financiële staatsteun.
Toepassingsgebied van de omzendbrief
Deze omzendbrief is van toepassing op de goederen die aan de hulpverleningszones overgedragen werden
en aan de twee volgende voorwaarden voldoen :
- Het gaat om rollend materieel dat op het ogenblik van de verkoop minder dan 10 jaar geleden aangekocht
werd (1);
- Dat materieel werd door de Federale Staat gesubsidieerd, ofwel via
o de geglobaliseerde aankopen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van
de voorwaarden waaronder gemeenten die over een brandweerdienst beschikken, in aanmerking
komen voor een staatsbijdrage voor het aankopen van brandweermateriaal;
o de subsidies aan de gemeenten in het kader van de overeenkomsten OPZ op basis van de
koninklijke besluiten van 12 oktober 2010 en 28 april 2011 houdende toekenning van subsidies voor
personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een
overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat;
o de federale dotatie aan de prezones krachtens het koninklijk besluit van 20 september 2012
houdende toekenning van een federale dotatie aan de prezones bedoeld in artikel 221/1 van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Verkoopsvoorwaarden waaraan voldaan moet worden
Om door de federale Staat gesubsidieerd materieel te mogen verkopen, moet de hulpverleningszone aan de
volgende voorwaarden voldoen :
(1) de noodzaak om het desbetreffende materieel te verkopen, motiveren : deze motivatie moet resulteren uit
een beraadslaging van de zone, rekening houdend met de risicoanalyse en de manier waarop de zone de
middelen voorzien door het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale
voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen, gaat aanwenden;

(2) de goedkeuring krijgen van de Directeur-generaal van de Civiele Veiligheid : alvorens het materieel te
koop aan te bieden, dient de zone een aanvraag voor goedkeuring in bij de Algemene Directie Civiele
Veiligheid, via de e-mail adres "scvjur@ibz.fgov.be". Deze aanvraag bevat de volgende documenten :
o beschrijvende fiche van het materieel, met een voorstel van verkoopprijs (zie model in bijlage) (2);
o beraadslaging van de zoneraad met de motivatie van de noodzaak om het desbetreffende materieel te
verkopen.
De Directeur-generaal neemt zijn beslissing binnen een termijn van 30 dagen. Deze termijn vangt de dag die
volgt op de dag waarop de aanvraag en de daarbij horende documenten op de bovenvermelde e-mail adres
gekomen zijn.
Wanneer deze termijn verstreken is, wordt de goedkeuring geacht gekregen te zijn.
(3) de aankondiging betreffende de verkoop publiceren op de site van de Algemene Directie Civiele
Veiligheid.
In verkoop brengen
Zodra de ADCV haar akkoord voor de verkoop gegeven heeft, wordt de desbetreffende aankondiging op de
site van de Directie, www.civieleveiligheid.be, gepubliceerd op basis van de door de zone geleverde
voormelde beschrijvende fiche.
De aankondiging staat 3 maanden op de site. Deze 3 maanden kunnen verlengd worden op verzoek van de
zone.
Er wordt aan de hulpverleningszones aangeraden om het in deze omzendbrief bedoelde materieel te
verkopen aan andere hulpverleningszones en aan de civiele bescherming.
Als een hulpverleningszone niet aan de verkoopsvoorwaarden voldoet, wordt de verkoopprijs van het
desbetreffende materieel door de Federale Staat gerecupereerd, naar verhouding van het voor dat materieel
uitgereikte subsidiebedrag.
Clausule inzake niet-aansprakelijkheid
De ADCV publiceert de aankondiging betreffende de verkoop van het materieel door een
hulpverleningszone op basis van de informatie ontvangen van de desbetreffende zone. De directie garandeert
niet dat de informatie en de documenten betreffende het materieel waarvan sprake op haar internetsite
volledig en juist zijn en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade veroorzaakt door
gebruik.
De ADCV betwist elke aansprakelijkheid in geval van misbruik of frauduleus gebruik van de op de site
vermelde gegevens van de aankondiging betreffende de verkoop. Zij draagt geen enkele
verantwoordelijkheid op het vlak van de juistheid of de volledigheid van de informatie van de aankondiging
betreffende de verkoop die op haar site geraadpleegd kan worden.
Slotbepaling
Deze omzendbrief vervangt onmiddellijk voor de hulpverleningszones de regels van de omzendbrief van 17
februari 1987 betreffende het brandweermaterieel dat aangekocht werd met financiële staatsteun en heft op 1
januari 2016 de bovenvermelde omzendbrief van 17 februari 1987 op.
Hoogachtend,
J. JAMBON,
Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
_______
Nota
(1) De aanvang van de termijn van 10 jaar is de datum van levering van het materieel.
(2) Deze fiche zal gebruikt worden om de aankondiging op de site te publiceren.

BIJLAGE
Beschrijvende fiche van het te verkopen brandweermaterieel *
Vink dit vakje aan als je rollend materieel wil verkopen dat minder dan 10 jaar geleden met subsidies van de
Federale Staat aangekocht werd (1)
Contactpunt
Contactpersoon :
E-mailadres :
Telefoon :
Hulpverleningszone :
Actuele lokalisering (hulpverleningspost) van het voertuig :
Soort materieel (aankruisen)
• Rollend materieel
• Niet-rollend materieel
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Bureaumaterieel
• Informaticamaterieel
• Varia
Foto :
Materieel :
Merk/Fabrikant :
Herverkoopprijs : . . . . . € (zonder btw)
. . . . . € (met btw)
Enkel voor voertuigen
Soort voertuig :
Chassisnummer :
Kilometerstand :
PTO-teller :
Leveringsjaar :
Afmetingen :
Accessoires bijgeleverd bij het materieel :
Eventuele opties :
*Formulier terug te mailen naar : scvjur@ibz.fgov.be
_______
Nota
(1) Aanduiden indien het te verkopen materieel valt onder de voorwaarden bepaald in de omzendbrief van
14 oktober 2015 betreffende de verkoop door de hulpverleningszones van door de Federale Staat
gesubsidieerd materieel.
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