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Hervorming van de Civiele Veiligheid: Operationele Prezones – OPZ

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Op de ministerraad van 20 juli laatstleden is de verdeelsleutel voor het aanwenden van de vrijgemaakte 21,3
miljoen euro in het kader van het oprichten van operationele prezones (OPZ) goedgekeurd.
Dit betekent dat we nu kunnen overgaan tot een nieuwe fase in de uitvoering van de hervorming van de Civiele
Veiligheid.
Deze OPZ zullen worden opgericht, overal waar de gemeentelijke overheden zich contractueel wensen te
verbinden tot het actief voorbereiden van de oprichting van de toekomstige hulpverleningszones.
De bedoeling van deze OPZ is:
de gemeenten die deel uitmaken van een zone afgebakend volgens het KB van 2 februari 2009,
aanmoedigen om nauwer samen te werken en om de operationele coördinatie tussen hun
brandweerkorpsen te versterken;
de lokale initiatieven ondersteunen waardoor de operationele dekking van de risico’s kan verbeteren
door de herstructurering van de manschappen en van het materieel en door de rekrutering van vrijwillige
en beroepsbrandweerlieden.
Met het opstarten van de operationele prezones wordt het ook mogelijk de normen en de beheersinstrumenten
waarop de hervorming berust, uit te testen en toe te passen op het terrein. Het fundamentele doel blijft behouden:
een verbeterde werking van de hulpdiensten, alsook een verhoogde veiligheid voor de burger en hulpverleners.
Om een goed verloop van de oprichting van de operationele prezones te garanderen, heeft mijn administratie een
draaiboek opgesteld en een model van een OPZ-overeenkomst. Deze documenten zullen het project in grote
lijnen toelichten en kunnen als hulpmiddel gebruikt worden om u te begeleiden bij de opeenvolgende stappen bij
de oprichting van deze prezones. Die documenten zijn beschikbaar op de website van de AD Civiele Veiligheid:
http://www.securitecivile.be/CivieleVeiligheid/HervormingvandeCivieleVeiligheid/prezonesoperationnelles/tabid/33
5/language/nl-BE/Default.aspx
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De discussies betreffende deze overeenkomst zullen plaats vinden op het niveau van elke OPZ met mijn
administratie.
U kan vanaf nu in elk geval uw eventuele vragen naar het volgende adres sturen:
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV)
Waterloolaan 76
1000 Brussel
sliv@ibz.fgov.be
Dit project kadert volledig in mijn wens de hervorming stap per stap te concretiseren. Ik hoop hierbij op uw
volledige steun te kunnen rekenen.
Hoogachtend,

Mevr. A. TURTELBOOM
Minister van Binnenlandse Zaken
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