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I. TOE TE PASSEN BEPALINGEN 

 

A. Rechtsgrond 

 

1. Internationaal recht 

 

Artikel 67 van het Eerste Aanvullend Protocol behandelt de 

bescherming van de leden van de strijdkrachten en de militaire 

eenheden (de civiele bescherming) ingedeeld in de organismen van de 

civiele bescherming. 

 

De precieze voorwaarden van deze samenwerking zijn vastgelegd in 

paragraaf 1. 

 

Het statuut van het militair personeel, indien dit in handen valt van de 

vijand, is vastgelegd in paragraaf 2. 

 

De signalisatie van de gebouwen en het militair personeel is voorzien in 

paragraaf 3.  

 

De bestemming voor het militair materiaal dat in handen valt van de 

vijandige partij is vastgelegd in artikel 4  

 

2. Nationaal recht 

 

a) Wet van 16 april 1986 houdende aanneming van de 

Aanvullende Protocollen. 

 

b) Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 

 

c) Koninklijk Besluit van 11 maart 1954 houdende statuut van het 

Korps burgerlijke bescherming. 

 

B. Analyse van te nemen maatregelen 
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De regels in geval van deelname van de leden van de strijdkrachten en de militaire 

eenheden moeten, als het geval zich voordoet, deel uitmaken van een akkoord 

tussen de belangstellende partijen. 

 

II. BETROKKEN DEPARTEMENTEN 

 

A. FOD Binnenlandse Zaken 

 

B. Ministerie van Landsverdediging 

 

 

III. BUDGETTAIRE WEERSLAG 

 

De budgettaire weerslag hangt af van de akkoorden tussen de strijdkrachten en de civiele 

Bescherming. 

 

 

IV. STAND VAN ZAKEN 

 

In toepassing van artikel 1 van het voornoemd Koninklijk Besluit van 11 maart 1954, 

heeft het korps van de civiele bescherming een niet militair karakter. 

Behalve uitzondering, moeten de leden van het personeel van de civiele bescherming 

vrij zijn van elke militaire verplichting (artikel 27) 

 

Gezien de huidige reglementering is het niet mogelijk de leden van de strijdkrachten in 

te delen in de civiele bescherming. Artikel 67 van het Eerste Protocol is op dit 

moment doelloos in België. 

 

V. VOORSTELLEN VAN BESLISSING 

 

De opportuniteit onderzoeken om reeds in vredestijd maatregelen uit te vaardigen die in het 

bijzonder van toepassing zijn bij gewapende conflicten, om een maximale uitvoering 

van de bepalingen van het Eerste Aanvullend Protocol te waarborgen. 

 

 

VI. LAATSTE BIJWERKING 

 

November 2004. 

 

 

VII. DATUM VAN GOEDKEURING DOOR DE ICHR 

 

14 december 2004. 

 

 

VIII. BIJLAGEN 

 

              / 


