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Werkdocument 14
I.

TOE TE PASSEN BEPALINGEN
A.

Rechtsgrond
1.

Internationaal recht
Artikel 23 van de Eerste Conventie van Genève van 12 augustus 1949
voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich
bevindende bij de strijdkrachten te velde.
“In tijd van vrede kunnen de Hoge Verdragsluitende Partijen en, na het
uitbreken van de vijandelijkheden, de Partijen bij het conflict, op haar
eigen grondgebied en, zo nodig, in bezet gebied, hospitalisatiegebieden
en –plaatsen instellen, zodanig ingericht, dat zij aan de gewonden en
zieken en aan het personeel, belast met de organisatie en het beheer
van deze gebieden en plaatsen en met de verzorging van de daarna
bijeengebrachte personen, bescherming bieden tegen het
oorlogsgeweld.
Bij het uitbreken van een conflict en tijdens de vijandelijkheden kunnen
de betrokken Partijen overeenkomsten sluiten tot erkenning van de
hospitalisatiegebieden en –plaatsen welke zij hebben ingesteld. Zij
kunnen te dien einde de bepalingen, opgenomen in de
ontwerpovereenkomst welke als bijlage aan dit Verdrag is gehecht, in
werking doen treden, eventueel met de wijzigingen welke zij nodig
mochten achten.
De beschermende Mogendheden en het Internationale Comité van het
Rode Kruis worden uitgenodigd hun goede diensten te verlenen om de
instelling en de erkenning van deze hospitalisatiegebieden en –plaatsen
te vergemakkelijken.”

2.

Nationaal recht
a)

Wet van 3 september 1952 houdende aanneming van de
Conventies van Genève van 1949 (BS 26 september 1952)

b)

Artikel 6 van de wet van 31 december 1963 betreffende de
civiele bescherming (BS 16 januari 1964):
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“De Minister tot wiens bevoegdheid Binnenlandse Zaken
behoren, of zijn gemachtigde, kan, wanneer rampspoedige
gebeurtenissen, catastrofen of schadegevallen dreigen, de
bevolking ter verzekering van haar bescherming verplichten
zich te verwijderen van plaatsen of streken, die bijzonder
blootgesteld, bedreigd of getroffen zijn, en degenen die bij deze
maatregelen betrokken zijn, een voorlopige verblijfplaats
aanwijzen; om dezelfde reden kan hij iedere verplaatsing of elk
verkeer van de bevolking verbieden.”
B.

Analyse van te nemen maatregelen

Al in vredestijd is het wenselijk een inventaris van de panden op te maken die kunnen
dienen als collectieve noodhuisvesting en de mogelijkheid te onderzoeken om
hospitalisatiegebieden te bepalen op het Belgisch grondgebied
II.

III.

BETROKKEN DEPARTEMENTEN
A.

FOD Binnenlandse Zaken

B.

FOD Volksgezondheid

C.

Ministerie van Landsverdediging

D.

Interministeriële commissie voor hulp aan zieken en gewonden in oorlogstijd

BUDGETTAIRE WEERSLAG

De inventaris van de geschikte plaatsen die als hospitalisatiegebieden kunnen dienen, moet
worden opgemaakt door de Provinciegouverneurs en door de Burgemeesters. Deze opdracht
brengt een werklast met zich mee waarvan de budgettaire weerslag moeilijk bepaalbaar is.
IV.

STAND VAN ZAKEN

Artikel 2 van de wet van 31 december 1963, aangepast door de wet van 28 maart 2003 (BS 16
april 2003) draagt de Burgemeester en de Gouverneur op de algemene rampenplannen en de
gemeentelijke en provinciale interventies die de te nemen maatregelen voorzien en de
organisatie van hulpverlening in geval rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen of
schadegevallen op te stellen, net zoals in het geval van gewapend conflict.
Op juridisch gebied heeft de Minister van Binnenlandse Zaken op 7 mei 2004 een omzendbrief
getekend die de Provinciegouverneurs en de Burgemeesters uitnodigt een inventaris op te
maken van de panden die kunnen dienen als collectieve noodhuisvesting in het geval van
grootschalige crisis en die meteen of snel ter beschikking kunnen worden gesteld van de
hulpdiensten. De inventaris moet de capaciteit en de belangrijkste functionele karakteristieken
van de gebouwen weergeven, net als de termijn in dewelke deze panden ter beschikking kunnen
worden gesteld.
De gestandaardiseerde documenten zullen ter beschikking worden gesteld door de FOD
Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1, 1000
Brussel.
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V.

VOORSTELLEN VAN BESLISSING
Een databank opmaken betreffende de panden die kunnen dienen als collectieve
noodhuisvesting.

VI.

LAATSTE BIJWERKING
November 2004.

VII.

DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR
30 november 2004.

VIII.

BIJLAGEN

Bijlage A: Omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 7 mei 2004
Bijlage B: Gestandaardiseerd formulier.
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BIJLAGE A

Brussel, 7 mei 2004.

Aan mevrouwen en de heren Gouverneurs van de provincies
Algemene Directie
van de Civiele Veiligheid
Directie van de Operaties
Betreft: Ministeriële omzendbrief betreffende de collectieve gebouwen die als
noodhuisvesting kunnen dienen
Mevrouw de Gouverneur,
Mijnheer de Gouverneur,

Het Eerste Verdrag van Genève van 12 augustus 1949 voor de verbetering van het lot der
gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde, bepaalt dat de hoge
verdragsluitende partijen op hun eigen grondgebied hospitalisatiegebieden en -plaatsen kunnen
instellen om aan de gewonden en zieken en aan het personeel, belast met de organisatie en het
beheer van deze gebieden en plaatsen en met de verzorging van de daarin bijeengebrachte
personen, bescherming te bieden.
De Interdepartementale Commissie voor Humanitair Recht heeft de FOD Binnenlandse Zaken
ermee belast het project inzake de instelling van hospitalisatiegebieden en -plaatsen te leiden.
Deze gebieden en plaatsen zullen gebruikt kunnen worden in het kader van het Eerste Verdrag,
maar ook in geval van rampen of catastrofes.
Er dient derhalve een inventaris opgesteld te worden van de gebouwen voor collectieve
huisvesting die als noodhuisvesting gebruikt kunnen worden in geval van een crisis van grote
omvang en die onmiddellijk of snel ter beschikking gesteld kunnen worden van de
hulpdiensten. De inventaris moet de capaciteit en de voornaamste functionele eigenschappen
van deze gebouwen vermelden, evenals de termijnen waarbinnen deze gebouwen beschikbaar
kunnen zijn.
Gelieve de burgemeesters van uw provincie te verzoeken deze inventarissen op te stellen en ze
u te bezorgen, waarna u ze dient door te sturen naar de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene
Directie van de Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1 te 1000 Brussel.
De Minister van Binnenlandse Zaken,

Patrick DEWAEL
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BIJLAGE B

OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE COLLECTIEVE GEBOUWEN DIE ALS
NOODHUISVESTING KUNNEN DIENEN

SITUATIE VAN HET GEBOUW
Gemeente
Adres (straat, nr.)
Postcode
Telefoonnummers
Faxnummers
Eventuele opmerkingen (topografische
verduidelijkingen, reisweg, gemakkelijke of moeilijke
toegang …):

Breedte van de toegangsweg
Toegankelijk voor zware
voertuigen (vrachtwagens,
bussen)
Aantal parkeerplaatsen voor
lichte voertuigen
Aantal parkeerplaatsen voor
zware voertuigen
(vrachtwagens, bussen)

meter
ja / nee
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ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

Eigenaar van het gebouw

Naam
Adres

Telefoonnummers (inclusief GSM)
Faxnummers

Personen die het gebouw moeten bewaken (conciërge, gerant, contactpersoon) en
die bereikbaar zijn indien nodig
Naam
Adres
Telefoonnummers (inclusief GSM)
Faxnummers

Naam
Adres
Telefoonnummers (inclusief GSM)
Faxnummers

Naam
Adres
Telefoonnummers (inclusief GSM)
Faxnummers
Eventuele opmerkingen:
TECHNISCHE EN FUNCTIONELE INLICHTINGEN
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Aantal verdiepingen
Liften
Kunnen de liften bedden
vervoeren
Inrichting van het gebouw
voor de opvang van
gehandicapte personen

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Opvang- en huisvestingscapaciteit
Dagopvang

Oppervlakte van de opvangzalen en refters
Aantal tafels
Aantal stoelen
Totale dagopvangcapaciteit

M²

personen

Kunnen de lokalen gemakkelijk ingericht worden als
medische post?
ja / nee

Nachtopvang

Zijn de lokalen uitgerust met bedden en matrassen?

Individuele kamers
Gemeenschappelijke
kamers, slaapzalen
Lokalen die als
slaapzalen kunnen
dienen
Totale
nachtopvangcapaciteit

Aantal bedden en
matrassen
bedden
bedden

ja / nee

capaciteit
personen
personen
personen
personen

Kunnen de lokalen gemakkelijk ingericht worden als
medische post?
ja / nee
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Sanitaire installaties
WC’s heren

aantal

dames
Wastafels koud water
Wastafels koud en warm water
Douches
Badkamers

Ingerichte keuken
Oppervlakte van de keukens
Volume van de koelruimtes
Volume van de diepvriezers
Uurcapaciteit voor het
klaarmaken van warme
maaltijden

M²
M³
M³
Maaltijden / uur

Lokalen voor eerste hulp, uitgeruste ziekenzaal
Oppervlakte
Capaciteit (aantal
patiënten)

M²
bedden
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