Doel

Wet van 5 maart 1935

Wet van 12 mei 1927

Wet van 12 mei 1927

Alles

Art. 7

Alles

Wanneer

• De werking van de openbare
diensten voorzien in het belang van • In oorlogstijd,
• Ingeval het aantal vrijwillige
’s lands verdediging.
• Voorzien in ’s lands wederopbouw
dienstnemingen ontoereikend is
en in de huisvesting van de
personen die er van beroofd zijn
ingevolge oorlogsfeiten.

Waken:
• Over 's lands veiligheid op de
grenzen.
• Over het vervullen zijner
verplichtingen krachtens de
verdragen.
• Over de ordehandhaving.
• Over de uitvoering der wetten.

Wat/wie

• Personen
• Zaken

Wanneer de troepen op mars zijn,
• Roerende goederen
samengetrokken worden of gekantonneerd • Onroerende goederen
liggen
• Natuurlijke of rechtspersonen
(= In vredestijd maar periode gelijkgesteld
met oorlogstijd)
A priori geen beperking.

Instaan voor ‘s lands verdediging
In oorlogstijd

• Roerende goederen
• Onroerende goederen
• Natuurlijke of rechtspersonen
A priori geen beperking.

Minister van Landsverdediging

Wie

• De ministers of hun
afgevaardigden
• De gouverneurs
• De arrondissementscommissarissen
• De burgemeesters

• Minister van Landsverdediging
• Alle bij wet aangeduide
personen

• Minister van Landsverdediging
• Alle bij wet aangeduide
personen

Minister van Landsverdediging

Hoe

Hoeveel

Complexe procedure.

Vergoeding voor de schade
bepaald door de Koning:
• Indien verwondingen in
bevolen dienst.
• Indien overleden, vergoeding
voor de weduwe, de wezen of
de ascendanten

Zie Koninklijk Besluit
van 1 februari 1938

Strafbepalingen

Bij verlating van de post of
weigering:
• Verlies van alle bezoldiging

In principe : versturen van het
• Getarifeerde opeising: bepaald
opeisingsbevel naar het college
van burgemeester schepenen.
bij Koninklijk Besluit.
• De gemeente voorziet zelf in de
• Niet-getarifeerde opeising :
behoeften of
• Ze verdeelt de lasten onder de
bepaald door de Minister van
inwoners
Landsverdediging.

• Opgevorderde : boete +
ambtshalve inbezitname van
roerende goederen of dieren bij
weigering
• Gemeenten: bij
onachtzaamheid:
boete
bij weigering:
boete en gevangenis.
• Bevoegde overheden:
boete en gevangenis.

In principe : versturen van het
• Getarifeerde opeising: bepaald
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van burgemeester schepenen.
bij Koninklijk Besluit.
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• Niet-getarifeerde opeising :
behoeften of
• Ze verdeelt de lasten onder de
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inwoners
Landsverdediging.

• Opgevorderde : boete +
ambtshalve inbezitname van
roerende goederen of dieren bij
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onachtzaamheid:
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boete en gevangenis.
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boete en gevangenis.

Opeisingen?

JA

