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THEMA (W. 15.05.2007, art.16) O    1° de berekening van de meerkost voor de zone die het gevolg kan zijn van 
de uitvoering van de hervorming; 

O    2° de opdrachten die worden opgedragen aan de zones en hun financiële 
weerslag op de zone;  

O    3° de globale evaluatie van alle aspecten van de hervorming van de 
civiele veiligheid op lokaal niveau. Deze evaluatie bevat onder meer een 
monitoring van alle problemen op lokaal niveau die met de hervorming 
gepaard gaan. 

 
 

1. Probleemstelling:  
  
In de vorige vergadering werd de problematiek van de vervanging van burgemeesters voor vergaderingen van de organen 
van de zone besproken. Steeds meer was de praktijk ontstaan dat burgemeesters zich lieten vervangen voor vergaderingen 
van de zoneraad of het –college door schepenen. Er werd duidelijk gezegd dat dit niet toegestaan is. 
 
Als gevolg hiervan is er een nieuwe tendens ontstaan naar het zogenaamde “digitaal” vergaderen van de organen van de 
hulpverleningszone. Dit neemt verschillende vormen aan, van het gebruik van digitale gespreksgroepen, over 
videoconferentie naar puur via email “vergaderen”.  
 
Vanuit het toezicht stellen wij zowel fundamentele als praktische vragen bij dergelijke situaties. Bovendien merken we op dat 
de administratie Binnenlandse Zaken stelt dat dit onder bepaalde omstandigheden toegestaan is, terwijl in de opleiding die 
de heer Schram gegeven heeft op 13 september ll aan de vertegenwoordigers van de administratieve diensten van de zones 
gezegd werd dat dit onwettelijk is wegens gebrek aan juridisch kader. 
 

2. Oplossing(en) + motivatie: 
 
Indien men het wenselijk acht om in bepaalde omstandigheden “digitaal” te vergadering, moet dit in een wettelijk kader 
gegoten worden. In overleg met mijn collega’s stel ik alleszins al voor om dit enkel mogelijk te maken voor vergaderingen 
van het zonecollege en voor zover het zou gaan om gebonden bevoegdheden. 
 
Ik meen begrepen te hebben dat op het gemeentelijk bestuursniveau, onder bevoegdheid van de Vlaamse  
Overheid, eveneens een praktijk ontstaan is van zogenaamde e-colleges. Misschien kan de FOD ook daar inspiratie opdoen 
voor een eigen regeling. 

 
 



3. Conclusie: 
 
Het is duidelijk dat er vanuit de FOD twee zaken moeten gebeuren. Enerzijds moet er duidelijk gezegd worden aan de zones 
dat dergelijke werkwijze  op dit ogenblik onwettelijk is en anderzijds moet het wettelijk kader waarbinnen het wel kan 
voorzien worden indien men van oordeel is dat dergelijke werkwijze mogelijk moet zijn.  
 
Het is dan wel van belang dat men bij de opmaak van dit kader de expertise en ervaring van zowel de Vlaamse administratie 
als van de toezichthoudende overheden langs Federale kant ten volle benut. 
 
  

4. Concreet voorstel van advies: 
 
Zie conclusie 
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