KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE DE VOORWAARDEN
WAARONDER EEN ZONERAADSLID VAN EEN HULPVERLENINGSZONE DIE, INGEVOLGE EEN
HANDICAP NIET ZELFSTANDIG ZIJN MANDAAT KAN VERVULLEN, ZICH VOOR DE
UITOEFENING
VAN
DIT
MANDAAT
KAN
LATEN
BIJSTAAN
DOOR
EEN
VERTROUWENSPERSOON. (B.S. 15.04.2014)

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 32 en artikel 224,
alinea 2;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2013 en op 25 juni
2013;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 25 april 2013;
Gelet op het advies van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap gegeven op 27
mei 2013;
Gelet op advies nr. 53.894/2 van de Raad van State, gegeven op 21 augustus 2013, met toepassing
van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari
1973;
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Sociale
Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, en op het advies van de in Raad vergaderde
Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Art. 2. [Vervangen bij K.B. van 4 augustus 2014, art. 8 (inw. 1 januari 2015) (B.S. 20.10.2014) Treden in werking op 1 januari 2015 :
1° het artikel 32 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
2° dit besluit.
In afwijking van het eerste lid treden het artikel 32 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid en dit besluit, voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in werking op de datum bepaald door de raad
waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016.
De minister bevoegd voor Binnenlandse zaken maakt, in toepassing van het tweede lid, in het
Belgisch Staatsblad het bericht bekend dat de datum vermeldt waarop artikel 32 van de wet van 15
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1° de persoon als dusdanig ingeschreven bij het "Agence wallonne pour l'Intégration des
Personnes handicapées", bij "het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", bij de
"Service bruxellois francophone des Personnes handicapées", bij "de diensten van het Verenigd
College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad" of bij
de "Dienststelle für Personen mit Behinderung";
2° de persoon die een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming
geniet op basis van de wet van 27 februari 1987 houdende tegemoetkomingen aan personen
met een handicap;
3° de persoon die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie personen
met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van
sociale en fiscale voordelen;
4° het slachtoffer van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte die het bewijs kan voorleggen
van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % afgeleverd door het Fonds voor
Arbeidsongevallen, door het Fonds voor Beroepsziekten of de bevoegde geneeskundige dienst
in het kader van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding
voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector of in een gelijkwaardig stelsel;
5° het slachtoffer van een ongeval van gemeen recht dat het bewijs kan voorleggen van een
blijvende ongeschiktheid van ten minste 66 % naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing;
6° de persoon die in het bezit is van een attest van blijvende invaliditeitserkenning afgeleverd door
zijn verzekeringsinstelling of door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Artikel 1. Voor de toepassing van artikel 32 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid wordt onder persoon met een handicap verstaan :

mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en dit besluit in werking treden voor de prezones die worden
beoogd in het geval waarvan sprake is in het tweede lid.]
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FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Art. 3. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris bevoegd voor Personen
met een Handicap, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

