OVEREENKOMST
TUSSEN DE GEMEENTEN VAALS EN PLOMBIÈRES INZAKE WEDERZIJDSE
BIJSTANDSVERLENING BIJ HET BESTRIJDEN VAN BRANDEN EN DE
HULPVERLENING BIJ ONGEVALLEN

De gemeente Vaals, vertegenwoordigd door de Burgemeester van Vaals, mw. drs. M.J.I.
Quint-Maagdenberg, handelend in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van
Vaals, d.d. 16 april 2002
en
De gemeente Plombières, vertegenwoordigd door de Burgemeester van Plombières, de heer
G. Linckens, handelend in uitvoering van de beslissing van de Gemeenteraad van
Plombières, d.d. 14 oktober 2002, bekrachtigd door het besluit van de gouverneur van de
Provincie Luik, d.d. ........
Gezien de overeenkomst, ondertekend op 14 november 1984 tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en het Koninkrijk België inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden
van rampen en ongevallen;
Gezien de eerste aanvullende overeenkomst inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het
bestrijden van rampen en ongevallen, getekend op 5 februari 1990;
Gezien het bepaalde in artikel 12 van eerstgenoemde overeenkomst kunnen beide
gemeenten een gemeenschappelijke regeling aangaan tot het wederzijds bijstand
verlenen bij het bestrijden van rampen en ongevallen;
Overwegende dat het in gezamenlijk belang is van beide gemeenten om afspraken te maken
met het oog op wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van branden en de
hulpverlening bij ongevallen, met personeel en materieel waarover zij voor de dagelijkse
taakuitvoering kunnen beschikken;
Komen overeen als volgt:
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Beide overeenkomstsluitende gemeenten, hierna partijen genoemd, verbinden zich ertoe
elkaar volgens de bepalingen van deze overeenkomst en in overeenstemming met hun
mogelijkheden bijstand te verlenen bij het bestrijden van branden en de hulpverlening bij
ongevallen.
Artikel 2
Voor het indienen van een verzoek om bijstand alsmede voor het doen uitvoeren van
dergelijk verzoek is het bevoegd orgaan in de zin van deze overeenkomst: de Burgemeester of zijn plaatsvervanger, dan wel een door hem daartoe aangeduide persoon, die van
elk verzoek en beslissing kennis geeft aan de Burgemeester of zijn plaatsvervanger.
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HET VERZOEKEN EN VERLENEN VAN BIJSTAND
Artikel 3
1.
De bevoegde organen kunnen -gelet op de nationale regelingen- een verzoek om
bijstand indienen, wanneer naar hun oordeel de plaats, de omvang en de aard van het
ongeval, gelet op het beschikbare personeel en materieel, grensoverschrijdende
bijstand noodzakelijk maken.
2.
De bevoegde organen zijn belast met de uitvoering van de verzoeken om bijstand.
3.
De verzoeken om bijstand dienen te geschieden middels tussenkomst van de wederzijdse brandweermeldkamers.
4.
Van elk verzoek om bijstand en het daarna verleend gevolg als bedoeld in deze
overeenkomst, wordt zo spoedig mogelijk kennis gegeven aan de Commissaris der
Koningin in de provincie Limburg, respectievelijk de Provinzgouverneur in Lüttich.
Artikel 4
De bijstand wordt verleend door het zenden naar de plaats van de brand of het ongeval,
dan wel naar elke andere daartoe door de bevoegde organen aangeduide plaats, van
beschikbare bijstandseenheden, uitrusting, hulpmiddelen en/of gebruiksgoederen.
Artikel 5
1.
De commandant van een bijstandseenheid staat onder het gezag van de autoriteit die
op de plaats van de brand of het ongeval voor de bestrijding verantwoordelijk is.
2.
Instructies voor een bijstandseenheid worden uitsluitend gegeven aan de commandant
van die eenheid. De commandant van de eenheid is verantwoordelijk voor de wijze
waarop hij deze instructies uitvoert.
3.
De bevoegde organen, alsmede de autoriteiten die op de plaats van het ongeval voor
de bestrijding verantwoordelijk zijn, verlenen de bijstandseenheid alle noodzakelijke
bescherming en hulp.
4.
Indien de commandant van een bijstandseenheid van oordeel is dat hij in redelijkheid
niet of niet meer kan voldoen aan een instructie van de leider van de operaties, of
dat de uitvoering van een instructie niet van hem kan worden gevergd, voert hij
onverwijld overleg met de leider van de operaties.
Indien dit overleg niet tot een overeenstemming leidt, wendt de commandant van de
bijstandseenheid zich onmiddellijk tot de Burgemeester van de gemeente waarvan hij
afkomstig is, met het oog op overleg met de Burgemeester van de andere gemeente.
KOSTEN EN SCHADEVERGOEDING
Artikel 6
1.
De kosten voor het verlenen van bijstand, met inbegrip van kosten, ontstaan door
geheel of gedeeltelijk verlies dan wel gehele of gedeeltelijke vernietiging van de
meegevoerde uitrusting en gebruiksgoederen, behoeven door de overeenkomstsluitende partij waaraan de bijstand wordt verleend, niet te worden vergoed, tenzij voor de
vergoeding van deze kosten door de overeenkomstsluitende partijen een
afzonderlijke regeling is getroffen.
2.

Bijstandseenheden worden voor de tijd dat zij op het grondgebied van een overeenkomstsluitende partij verblijven, op kosten van die partij gehuisvest en verzorgd
alsmede van goederen, bestemd voor het gebruik van de uitrusting, voorzien, voor
zover meegevoerde goederen zijn verbruikt. Zij ontvangen de noodzakelijke medische verzorging en hulp.

Artikel 7
2

1.

2.

3.

4.

5.

Elke overeenkomstsluitende partij ziet voor zichzelf en haar bestuursorganen af van
alle wettelijke vorderingen tot schadevergoeding jegens de andere overeenkomstsluitende partij op grond van schade aan vermogensbestanddelen die haar of een ander
bestuursorgaan toebehoren, wanneer de schade is veroorzaakt door een lid van een
bijstandseenheid van de andere overeenkomstsluitende partij bij vervulling van diens
opdracht in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in geval
van bewezen opzet of grove schuld.
Elke overeenkomstsluitende partij ziet voor zichzelf en haar bestuursorganen af van
alle wettelijke vorderingen tot schadevergoeding jegens de andere overeenkomstsluitende partij op grond van schade, geleden door een lid van een bijstandseenheid die
bij of door vervulling van zijn opdracht in verband met de uitvoering van deze
overeenkomst letsel heeft opgelopen of is overleden.
De overeenkomstsluitende partij waaraan de bijstand wordt verleend, dan wel een
van haar bestuursorganen, is volgens de eigen wettelijke bepalingen aansprakelijk
voor de schade, toegebracht aan een derde door een lid van een bijstandseenheid bij
vervulling van zijn opdracht op het grondgebied van die overeenkomstsluitende
partij.
In het belang van een snelle afdoening van vorderingen tot schadevergoeding werken
de overeenkomstsluitende partijen nauw samen. In het bijzonder worden alle
beschikbare gegevens over schadegevallen in de zin van dit artikel zo spoedig
mogelijk uitgewisseld.
Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op schade, ontstaan
tijdens of ten gevolge van oefeningen.

SAMENWERKING EN INFORMATIE-UITWISSELING
Artikel 8
De overeenkomstsluitende partijen wisselen regelmatig gegevens uit inzake bereikbaarheid, beschikbaar personeel en materieel, alsmede alle informatie die nuttig kan zijn voor
de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 9
De Burgemeesters treffen de nodige maatregelen inzake opleiding en oefeningen in het
kader van deze overeenkomst, hetzij op eigen initiatief hetzij in uitvoering van de
beslissingen ter zake van de bevoegde hogere overheden.
Artikel 10
De Burgemeesters treffen desgewenst maatregelen, zo nodig in overleg met de hogere
overheden, ten aanzien van de verbindingsfaciliteiten die een effectieve communicatie
tijdens de bijstandsverlening kunnen waarborgen.
Artikel 11
Van elke bijstandsverlening wordt een verslag opgemaakt door de leider van de operaties
op de plaats van de brand of het ongeval, eensdeels, en door de commandant(en) van de
bijstandseenhe(i)d(en), anderdeels.
Dit verslag wordt meegedeeld aan de Burgemeesters, de commandant van de Regionale
Brandweer, de Commissaris der Koningin in de provincie Limburg en de Provinzgouverneur in
Lüttich.

SLOTBEPALINGEN
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Artikel 12
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 december 2002.
Zij geldt voor een periode van 5 jaar en wordt stilzwijgend verlengd met een nieuwe
periode van 5 jaar, tenzij één van de partijen de overeenkomst ten minste 3 maanden
tevoren schriftelijk heeft opgezegd.
Artikel 13
Deze overeenkomst kan worden aangehaald als de overeenkomst tot wederzijdse
bijstandsverlening tussen de gemeenten Vaals (Nederland) en Plombières (België).
De burgemeester
van de gemeente Vaals,

De burgemeester
van de gemeente Plombières,

Mw. drs. M.J.I. Quint-Maagdenberg

De heer G. Linckens
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