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VRAAG AAN DE
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O TER INFORMATIE
X VOOR ADVIES

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:

De voorgaande minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft op het einde van de legislatuur een financieel
meerjarenplan opgesteld dat een groeitraject bood aan de federale dotaties voor de hulpverleningszones, bedoeld om de
meerkosten van de brandweerhervorming te dekken. Het is de verdienste van minister Jan Jambon dat dit groeitraject in
budgettair krappe tijden werd gerealiseerd. Het grote voordeel van dit plan was dat de hulpverleningszones een goed zicht
hadden op welke ontvangsten zij de komende jaren mochten ontvangen. Ondertussen legt de wetgever aan de
hulpverleningszones op om een meerjarenplan op te stellen voor de komende gemeentelijke legislatuur. Het opstellen van
een dergelijk meerjarenplan is uiteraard zeer moeilijk wanneer de zones niet weten welke ontvangsten zij mogen verwachten
voor de komende jaren.
Verschillende zones bevestigen ons nu reeds dat, zelfs bij ongewijzigd beleid, de kosten van de zones de komende jaren
zullen stijgen. Een voorbeeld hiervan zijn de stijgende personeelskosten en de stijgende responsabiliseringsbijdragen. Een
simpele indexering zal deze kostenstijging niet kunnen compenseren.
Vorig jaar heeft een werkgroep, onder leiding van het kabinet van minister Jan Jambon, een eerste luik van de meerkosten
ten gevolge van de brandweerhervorming in kaart gebracht. De resultaten hebben een aantal zaken aangetoond die
aangepakt dienen te worden zoals een herziening van de federale verdeelsleutel en een invulling van het principe van de
50/50-kostenverdeling.

2.

Oplossing(en) + motivatie:

Al deze punten kunnen niet wachten tot een volgende legislatuur. Daarom vragen wij dat de Begeleidingscommissie een
éénduidige oproep lanceert naar minister Jambon. De zones moeten nog deze legislatuur duidelijkheid hebben over:
1.

Een financieel meerjarenbeleidplan 2019-2025, goedgekeurd door de Ministerraad

2.

Het verderzetten van de berekening van de meerkosten van de brandweerhervorming, met name de berekening
van de impact van de eindeloopbaanmaatregelen
Om een correct overzicht te krijgen van de meerkosten willen wij aandringen op het feit dat ook de impact van de
nieuwe normen inzake de snelste adequate hulp, de gestegen opleidingsnormen, de verzelfstandigingskosten en
de hervorming van de civiele bescherming mee in rekenschap brengt.

3.

Het uitwerken van een voorstel voor een nieuwe federale verdeelsleutel

4.

In overleg met de brandweerorganisaties en de verenigingen steden en gemeenten te werken aan een invulling
van artikel 67 5° WCV, met name de 50/50-kostenverdeling

5.

Conclusie:

6.

Concreet voorstel van advies:

BIJLAGEN:

