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THEMA (W. 15.05.2007, art.16) O    1° de berekening van de meerkost voor de zones 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;  

x    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:  
  
Voor alle bevorderingsgraden, met uitzondering van die van kolonel, werden de opleidingsvoorwaarden vastgelegd in het 
koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones, met een verwijzing naar de brevetten die bepaald zijn in het koninklijk besluit van 18 november 2015. 
Voor de graad van kolonel moeten deze opleidingsvoorwaarden nog worden bepaald  bij ministerieel besluit. De opmaak van 
dit MB bood de gelegenheid om na te denken over de inhoud van de functie van kolonel. Het idee leeft immers dat de 
houders van deze graad een bovenzonale taak zouden kunnen opnemen. Te denken valt bv. aan de algemene inspectie of 
het KCCE. Deze insteek doet uiteraard geen afbreuk aan het feit dat ook zones baat hebben bij goed opgeleide kolonels.  
 
 

2. Oplossing(en) + motivatie: 
 

Er werd tot op heden één bestaande opleiding gevonden die voldoende aansluit bij het functieprofiel van een kolonel, die 
zowel nuttig is voor de zones als voor de hogere overheidsinstanties, die toegankelijk is voor iedereen, die multidisciplinair is, 
die bovendien Franstalig en Nederlandstalig wordt georganiseerd en die goedkoop is in vergelijking met gelijkaardige master 
na masteropleidingen. Het betreft de “Master in de Openbare en Militaire Administratie”, die men behaalt na het succesvol 
volgen van de Hogere Opleiding Militair Administrateur aan de Koninklijk Militaire School. (zie http://www.rma.ac.be/nl/rma-
bam-nl.html). 
 
 

3. Conclusie: 
 
 
  

4. Concreet voorstel van advies: 
 
 
BIJLAGEN:  
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