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Afdeling IV. - Technische commissie

Art. 64.M Binnen elke zone wordt een technische commissie opgericht.

Art. 65.M De technische commissie bestaat onder meer uit de officieren verantwoordelijk voor de 
posten van de zone, alsook uit de zonecommandant, die het voorzitterschap ervan verzekert.

De raad stelt bovendien de samenstelling en de praktische organisatie van de technische 
commissie vast op voorstel van de zonecommandant.

Art. 66.M De technische commissie staat de zonecommandant bij voor het opstellen van het 
beleidsplan bedoeld in artikel 23, hierin inbegrepen de opstelling van het aankoopprogramma voor 
materieel zoals bedoeld in artikel 118.

De commissie heeft bovendien een adviesbevoegdheid inzake de operationele organisatie van de 
zone, op verzoek van de organen van de zone.

[Ingevoegd bij W. van 15 juli 2018, art. 11 (inw. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018) – 
Afdeling V. - Het bureau van vrijwilligers] 

[Art. 66/1. Ingevoegd bij W. van 15 juli 2018, art. 12 (inw. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018) – Binnen 
elke hulpverleningszone die vrijwillige personeelsleden heeft, wordt een bureau van vrijwilligers 
gecreëerd.] 

[Art. 66/2. Ingevoegd bij W. van 15 juli 2018, art. 13 (inw. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018) – 
  § 1. Het bureau van vrijwilligers wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de kaders van 
het vrijwillig personeel aanwezig in de zone en naar evenredigheid, rekening houdend met de 
kandidaturen.

  § 2. De zoneraad legt het maximumaantal leden van het bureau van vrijwilligers vast, per kader 
van het vrijwillig personeel.

Indien er meer kandidaturen zijn dan het door de zoneraad vastgelegde maximumaantal, worden 
er verkiezingen georganiseerd.

  § 3. De leden van het bureau van vrijwilligers worden aangesteld voor 4 jaar.

  § 4. De leden van het bureau die lid zijn van het vrijwillig personeel, duiden in hun midden de
voorzitter van het bureau aan.

  § 5. De voorzitter van de raad en de zonecommandant maken van rechtswege deel uit van het 
bureau van vrijwilligers.] 

[Art. 66/3. Ingevoegd bij W. van 15 juli 2018, art. 14 (inw. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018) – De 
raad legt het huishoudelijk reglement van het bureau vast, op voorstel van deze.] 

[Art. 66/4. Ingevoegd bij W. van 15 juli 2018, art. 15 (inw. 5 oktober 2018) (B.S. 25.09.2018) – Het 
bureau van de vrijwilligers heeft tot doel:

- kandidaat vrijwillige brandweerlui aan te trekken, te informeren, begeleiden en adviseren;
- zonale rekruteringsinitiatieven te ondersteunen;
- de vrijwillige operationele personeelsleden vertrouwd te maken met en te binden aan de zonale 

organisatie;
- ervoor te zorgen dat binnen de zonale organisatie rekening wordt gehouden met de 

bijzonderheden van het voluntariaat.

Daartoe kan het bureau:

1° de zonecommandant adviseren hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de zonecommandant 
over specifieke onderwerpen die een impact hebben op de vrijwillige operationele personeelsleden;

2° de vrijwillige operationele personeelsleden adviseren en begeleiden in de verschillende aspecten 
verbonden aan hun bijzonderheden als vrijwilliger.] F
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zone, op verzoek van de organen van de zone.
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