RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR BRANDWEERINTERVENTIES EN BRANDPREVENTIE

Art. 1. Algemeen
Er wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een retributie gevestigd op verhaalbare opdrachten van de geleverde prestaties door de hulpverleningszone Westhoek.
Art. 2. Niet verhaalbare opdrachten
De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:
1. De interventies betreffende bestrijding van brand en ontploffing;
2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om
een noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
3. Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en catastrofen;
4. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
5. De waarschuwing aan de bevolking;
6. De interventie naar aanleiding van een loos alarm (zie ook art 4 § 14);
7. De internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de
opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling;
8. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij
ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft.
Art. 3. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis.
- Dringend vervoer per ziekenwagen:
Het vervoer per ziekenwagen via een oproep van het eenvormig oproepstelsel in
het kader van dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in de wet
van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en haar
uitvoeringsbesluiten;
- Normaal tarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen tussen 06.00
en 22.00 u;
- Nacht- en zaterdagtarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen tussen 22.00
en 06.00 u en op zaterdagen;
- Zon- en feestdagtarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd op zondag- en feestdagen;
- Begunstigde:
De fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie of prestatie uitgevoerd wordt, zoals omschreven in artikel 1§1 van het koninklijke
besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten
die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.
Art. 4.

Alle interventies die niet vermeld worden in artikel 2 van dit reglement, worden
verhaald

§1. De prestaties worden aangerekend voor de duur gelijk aan de tijd verlopen tussen
het vertrek uit de kazerne en de terugkeer in de kazerne, met uitzondering van de
brandpreventieopdrachten en brandpreventie evenementen.
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§2. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
§3. Voor elke prestatie wordt minimaal 2 uren aangerekend.
§4. De prestaties van het personeel worden per persoon en per uur aangerekend op
basis van volgende uurvergoedingen:

Basis- en middenkader
( brandweerman, korporaal,
sergeant, adjudant)
Hoger kader
(Luitenant, kapitein, majoor,
kolonel)

Normaal
Tarief

Zaterdagtarief

Zon- en
feestdagtarief

€ 36,00/u

€ 45,00/u

€ 72,00/u

€ 48,00/u

€ 60,00/u

€ 96,00/u

§5. Het gebruik en de inzet van onderstaand materieel wordt aangerekend aan
volgende forfaitaire vergoedingen gedurende maximaal 2 uren. Interventies langer dan
2 uren worden aangerekend aan onderstaande uurtarieven, per begonnen uur:
Omschrijving
Autopomp, tankwagen en
voertuigen>3.5 ton
Ladderwagen of elevator

Forfaitaire vergoeding voor
max 2 uur
€ 125,00

Vergoeding per uur, vanaf
3 uur
€ 75,00/u

€ 150,00

€ 100,00/u

€ 50,00

€ 35,00/u

€ 120,00

€ 60,00/u

€ 40,00

€ 20,00/u

Klein interventievoertuig <
3.5 ton
Grootdebietpomp > 4000
liter/min
Draagbare motorpomp, ev.
op aanhangwagen

de

§6. Gebruiksgoederen worden per dag aangerekend volgens onderstaande tarieven:
Omschrijving
Schoren of steunvijzels
Klein elektrisch materieel
Persslang 45 of 70

Kostprijs per dag en per stuk
€ 6,00
€ 10,00
€ 4,00

§7. Verbruiksgoederen (oliekeerschermen, balken, dekzeilen, koorden, platen, planken,
panlatten, absorberende korrels, absorptieslangen of – doeken, detergenten, wegwerp
kledij, … ( niet limitatieve opsomming) worden aangerekend aan de werkelijke
verbruiks prijs.
§8. Water wordt geleverd onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten met
de desbetreffende drinkwatermaatschappijen aan de reguliere drinkwaterprijs, te vermeerderen met de gemeentelijke bijdrage en de bovengemeentelijke bijdrage.
Prestaties door personeel en de inzet van materieel wordt respectievelijk aangerekend
zoals beschreven in §1 tot en met §7.
§9. Het verdelgen van wespen gebeurt gratis.
§10. Enkel dieren in nood worden gered door de brandweer.
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Een basisaanbod of startaanbod is gratis, zijnde:
o
o
o

2 uur voor 6 man, of 12 manuren
1 vrachtwagen
Alles wat daar bovenop komt is betalend. ( meer tijd, meer
manschappen, meer vrachtwagens …)

§11. Dringend vervoer per ziekenwagen wordt aangerekend volgens de bepalingen van
de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en de
uitvoeringsbesluiten bij deze wet.
§12. De hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer gebeurt gratis.
§13. Het redden van personen opgesloten in liften is gratis, voor zover het gaat om
noodoproepen om mensen te redden of te beschermen of, buiten dit geval, voor zover
een geldig, positief preventief controleverslag door een externe dienst voor technische
controle kan voorgelegd worden. In alle andere gevallen zullen de tarieven zoals
bepaald in paragraaf 1 tot en met 7 van dit artikel van toepassing zijn.
§14. Technisch falend alarm zal verhaald worden wanneer dit zich 2 maal binnen de
tijdspanne van 6 maanden voordoet op hetzelfde adres.
Art. 5.

Tarieven voor brandpreventie

§1. De oppervlaktes waarvan sprake in dit artikel zijn gecumuleerde bruto-oppervlaktes, dus de som van de oppervlaktes van alle bouwlagen.
§2. Het uitvoeren van preventieopdrachten en dossierstudies in het kader van
aanvragen voor een stedenbouwkundige of milieuvergunning wordt vergoed als volgt:

Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
Lage gebouwen (bijlage 2) < 2500 m²
Lage gebouwen (bijlage 2) > 2500 m²
Middelhoge gebouwen (bijlage 3) < 2500m²
Middelhoge gebouwen (bijlage 3) > 2500m²
Hoge gebouwen (bijlage 4) < 5000 m²
Hoge gebouwen (bijlage 4) > 5000 m²
Supplement per verdieping vanaf verdieping 11
Supplement ondergrondse parkeergarage > 2500m²

€ 250,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 1.500,00
€ 350,00
€ 300,00

Industriegebouwen bijlage 6 – klasse A
Industriegebouwen bijlage 6 – klasse B
Industriegebouwen bijlage 6 – klasse C
Supplement industiegebouwen per m² vanaf 1000m²

€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 0,12/m²

Landbouwbedrijven ongeacht oppervlakte of klasse

€ 250,00

Supplement voor specifieke gebouwen
Logiesverstrekkende bedrijven, exclusief hotel
Logiesverstrekkende bedrijven, hotel
Kinderdagverblijf
Schoolgebouwen
Schouwspelzalen
Voetbalstadia

€ 100,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 500,00
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Woonzorgcentra en rustverzorgingstehuizen
Ziekenhuizen
Verkavelingsvergunning
Toepassing van lokaal politiereglement

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 150,00
€ 150,00

Milieuvergunningsaanvragen
Klasse I
Klasse II
Klasse III

€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00

Vooradviezen, werfvergaderingen, verslag bij eerste ingebruikname, wijzigingen plannen
of plaatsbezoeken ter opmaak van verslag of attestering van inrichtingen, preventie op
evenementen
Uurtarief technicus brandvoorkoming
€ 75,00/u
§3. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
Art. 6. Retributie op afschriften
Wat betreft de documenten die onder het grondwettelijk recht van openbaarheid van
bestuur vallen, kan een vergoeding worden opgelegd die de kostprijs van de kopie dekt.
Art. 7. Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
Art. 8. Retributieplichtige
§1. De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de interventie of ingeval van
vervuiling t.a.v. de exploitant of de eigenaar van de producten.
Inzake de opdrachten van brandpreventie is de retributie verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon in wiens naam de bouwaanvraag of de inspectie gebeurt.
§2. Ingeval er twee of meer begunstigden zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar
tot betaling gehouden.
§3. Indien de aard van de interventie en de vastgestelde feiten dit rechtvaardigen,
neemt het zonecollege in uitzonderlijke gevallen het initiatief om de factuur te splitsen
en bijgevolg af te wijken van de hoofdelijkheid en ondeelbaarheid.
Art. 9. Invorderingsprocedure - kosten en intresten
De betaling gebeurt binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer
van de bijzondere rekenplichtige.
Facturen die niet betaald zijn voor de vervaldag brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intresten volgens de wettelijke rentevoet mee.
Indien de factuur op eerste verzoek niet betaald is, wordt een aanmaning verstuurd. Op
elke niet-aangetekende aanmaning wordt een administratieve toeslag van € 5,00 toegevoegd. Op elke aangetekende aanmaning wordt een administratieve toeslag van
€ 10,00 aan het openstaande saldo van de retributie toegevoegd. Deze administratieve
toeslagen zijn cumulatief verschuldigd.
Met het oog op de invordering van de onbetwiste en opeisbare retributie kan de bijzondere rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd en uitvoerbaar ver-
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klaard door het zonecollege, overeenkomstig artikel 75 §2 van de wet op de civiele
veiligheid. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot.
De kosten van de invordering bij dwangbevel worden ten laste gelegd van de in
gebreke blijvende schuldenaar.
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan een beroep
gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. De kosten ervan zijn ten
laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.
Art. 10. Vrijstellingen
De gemeentebesturen die deel uitmaken van de hulpverleningszone Westhoek en die
bijdragen in de financiering van de hulpverleningszone Westhoek via de zonale verdeelsleutel worden vrijgesteld van de retributies volgens dit reglement voor aanvragen die
in opdracht en voor rekening van hun gemeentebestuur of burgemeester worden uitgevoerd.
Dezelfde vrijstelling geldt voor de aanvragen in opdracht en voor rekening van het
OCMW of de politiezone of de intern of extern verzelfstandigde agentschappen waarvan
deze gemeentebesturen deel uitmaken.
Art. 11. Inwerkingtreding
Dit retributiereglement treedt in werking op 11 mei 2016.
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