MINISTERIEEL BESLUIT VAN 6 SEPTEMBER 2021 HOUDENDE OVERDRACHT VAN DE MACHT
OM OVER TE GAAN TOT HET OPVORDEREN VAN PERSONEN EN ZAKEN TIJDENS
INTERVENTIES IN HET KADER VAN DE OPDRACHTEN VAN CIVIELE VEILIGHEID. (inw. 7
oktober 2021) (B.S. 27.09.2021)
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 181, § 1, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, vervangen
door de wet van 21 december 2013;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 september 1996 houdende overdracht van de macht om in
vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam van de civiele bescherming,
Besluit :
Artikel 1. § 1. De bevoegdheid om over te gaan tot het opvorderen van personen en zaken tijdens
interventies in het kader van de opdrachten van civiele veiligheid, wordt gedelegeerd:
1° voor het ganse Belgische grondgebied: aan de directeur-generaal van de Civiele Veiligheid, aan de
directeur van de Civiele Bescherming en aan de chef van een operationele eenheid van de Civiele
Bescherming;
2° voor het grondgebied van hun provincie of voor het grondgebied van het administratief
arrondissement Brussel-Hoofdstad: aan de provinciegouverneur en aan de, krachtens artikel 48
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, bevoegde
overheid van de Brusselse agglomeratie.
§ 2. In het geval vermeld in paragraaf 1, 2°, gelden de volgende bepalingen:
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Art. 2. Het ministerieel besluit van 2 september 1996 houdende overdracht van de macht om in
vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam van de civiele bescherming, wordt opgeheven.
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1° Als de kosten van de opvordering lager zijn dan 8.500 euro, excl. BTW, dan brengt de overheid die
overgaat tot de opvordering, de directeur van de Civiele Bescherming hiervan op de hoogte,
binnen de 24 uur en per e-mail.
2° Als de kosten van de opvordering gelijk zijn aan of hoger zijn dan 8.500 euro, excl. BTW, dan
vraagt de overheid die tot de opvordering wil overgaan, voorafgaand, per e-mail of telefonisch, het
akkoord van de directeur van de Civiele Bescherming. Indien het voorafgaand akkoord telefonisch
gevraagd wordt, dan bevestigt de overheid die tot de opvordering overgaat, haar aanvraag per email binnen de 24 uur.

