TECHNISCHE FICHE VVSG-VERKIEZINGSMEMORANDUM
Fiche

De financiering van de hulpverleningszones (vandaag ca. 80%
lokaal en 20% federaal) moet zoals politiek afgesproken binnen
een redelijke termijn evolueren richting 50/50

Hoort bij strategisch

SD2: herijken van de gemeentelijke financiën

dossier
Korte omschrijving

De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft
een financieel meerjarenplan 2014-2018 opgesteld met een
groeitraject voor de federale dotaties aan de hulpverleningszones,
bedoeld om de meerkosten van de brandweerhervorming te
dekken. De huidige minister Jan Jambon heeft dit groeitraject,
ondanks de budgettair krapte, toch gehonoreerd. Hierdoor wisten
de hulpverleningszones welke ontvangsten zij zouden ontvangen.
De wetgever legt de hulpverleningszones op om een
meerjarenplan op te stellen voor de komende gemeentelijke
legislatuur. Dat is uiteraard zeer moeilijk wanneer ze niet weten
welke ontvangsten zij mogen verwachten voor de komende jaren.

Wat ?
De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft een financieel
meerjarenplan 2014-2018 opgesteld met een groeitraject voor de federale dotaties aan de
hulpverleningszones, bedoeld om de meerkosten van de brandweerhervorming te dekken.
De huidige minister Jan Jambon heeft dit groeitraject, ondanks de budgettair krapte, toch
gehonoreerd. Hierdoor wisten de hulpverleningszones welke ontvangsten zij zouden
ontvangen. De wetgever legt de hulpverleningszones op om een meerjarenplan op te stellen
voor de komende gemeentelijke legislatuur. Dat is uiteraard zeer moeilijk wanneer ze niet
weten welke ontvangsten zij mogen verwachten voor de komende jaren.
In art. 67, 5° van de Wet Civiele Veiligheid (WCV), is een billijke verdeling van de kosten
tussen de federale en lokale overheden, de zogenaamde 50/50-kostenverdeling,
opgenomen: ‘Zolang de verhouding tussen de middelen die voor de toepassing van deze
wet worden voorzien door de gemeenten en federale overheid niet gelijk is aan één, zullen
de gemeenten van een zone, samen, in reële termen niet meer bijdragen dan hun actuele
bijdrage. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
vertegenwoordigers van de steden en gemeenten gehoord, deze verhouding op 31
december 2007 alsook de inkomsten- en uitgavenposten die worden in aanmerking
genomen om de verhouding te berekenen.’
Om dit artikel uit te voeren is er een precies zicht nodig op de reële meerkosten door de
brandweerhervorming en een bij koninklijk besluit vastgelegde invulling van de 50/50kostenverdeling.
In 2017 heeft een werkgroep, onder leiding van het kabinet van minister Jan Jambon, de
meerkosten veroorzaakt door de invoering van het nieuwe brandweerstatuut in kaart
gebracht. Het kabinet van minister Jambon trok hier volgende conclusies uit:
-

De meerkosten van de brandweerhervorming zijn gedekt;

-

Er is een feitelijke evolutie richting de 50/50-kostenverdeling;

-

De verdeelsleutel voor de federale dotaties toont een onevenwicht tussen de
federale middelen die naar Vlaamse en Waalse hulpverleningszones gaan.

Verschillende conclusies van het kabinet zijn voorbarig. Er is tot op heden nog geen zicht op
het totale kostenplaatje van de brandweerhervorming, enkel van de meerkosten door het
nieuwe statuut. Er is nog geen consensus over de concrete invulling van de 50/50kostenverdeling. Volgens een studie uitgevoerd door Belfius (Financiën lokale besturen
2018) bedraagt het aandeel van de federale financiering in 2018 rond 21%.
Hoe ?
De hulpverleningszones hebben dringend nood aan een financieel meerjarenplan 20192025 waarin ze duidelijkheid krijgen over welke financiële middelen ze de komende
gemeentelijke legislatuur mogen verwachten vanuit de federale overheid.
De berekening van de meerkosten veroorzaakt door de brandweerhervorming moet
voortgezet worden. Hier moet onder meer aandacht besteed worden aan de
eindeloopbaanmaatregelen, de impact van de nieuwe normen voor de snelste adequate
hulp, de gestegen opleidingsnormen, de verzelfstandigingskosten en de hervorming van de
civiele bescherming.
In overleg met het Netwerk Brandweer en de VVSG moet er gewerkt worden aan een
concrete invulling van artikel 67, 5° WCV, met name de 50/50-kostenverdeling.
De verdeelsleutel voor de federale dotaties moet herzien worden. Op dit moment gaan
er onevenredig veel middelen naar de Waalse hulpverleningszones.
Effect ?
Verschillende zones geven nu reeds aan dat, zelfs bij ongewijzigd beleid, de kosten van de
hulpverleningszones de komende jaren zullen stijgen. Een voorbeeld hiervan zijn de
stijgende personeelskosten en de stijgende responsabiliseringsbijdragen. Een simpele
indexering van de federale middelen zal deze kostenstijging niet kunnen compenseren.
Dit zal niet alleen leiden tot een stopzetting van de investeringen door de
hulpverleningszones in een betere dienstverlening voor de lokale besturen maar legt ook
een extra financiële druk bij de gemeenten. Artikel 72 WCV bepaalt immers dat het de
verantwoordelijkheid is van de lokale besturen om eventuele gaten in de begroting van de
hulpverleningszones te vullen:
‘Als, na uitputting van de middelen bedoeld in artikel 67, de zone niet over voldoende
financiële middelen beschikt om de noodzakelijke uitgaven ter uitvoering van haar
opdrachten te dekken, wordt het tekort gedragen door de gemeenten van de zone volgens
de verdeelsleutel bedoeld in artikel 68.’
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