Retributiereglement Brandweer zone Kempen

Artikel 1 – Algemene informatie
Met ingang van 1 juni 2017 wordt door de Hulpverleningszone Brandweer zone Kempen een
retributie geheven ter recuperatie van de kosten voor bepaalde interventies en prestaties. Dit
reglement vervangt het retributiereglement, goedgekeurd door de zoneraad op 21 januari 2017.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. Enkel op bedragen voor opdrachten waarvoor de
brandweerzone onderworpen is aan de btw-wetgeving, wordt btw geheven conform het wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde, i.h.b. artikel 6.

Artikel 2 – Definities
Ter verduidelijking van dit reglement worden een aantal termen toegelicht.
Term
Brandwacht

Omschrijving
aanwezigheid van brandweerpersoneel en –materieel op de
plaats van een activiteit die een verhoogd brandrisico inhoudt
en bedoeld is om de veiligheid op die locatie te verhogen

Forfaitair (uur)tarief

vooraf bepaald vast bedrag of tarief voor een prestatie van
één uur
al dan niet plotse gebeurtenis die leidt tot een verstoring (vb.
een inbraak, een geval van vandalisme, een ongeval,…)
actieve handeling om een probleem op te lossen
één plaats voor openluchtrecreatief verblijf, in de zin van het
Besluit Vlaamse regering van 11/09/2009 en aanpassingen

Incident
Interventie
Kampeerplaats
EDTC (Externe Dienst voor
Technische Controle)
Kamerwoning

keuringsorganisme officieel aangesteld door de Vlaamse
overheid in het kader van het Besluit Vlaamse regering
5/10/2012
elk gebouw of deel ervan dat bestaat uit een of meer kamers
en gemeenschappelijke ruimten

Loos alarm

dringende hulpvraag aan de brandweer zonder dat er brand is
of hulp van de brandweer nodig is.

Prestatie

actie of gedrag die belangrijk is voor het behalen van
organisatiedoelstellingen
materiaal dat standaard bij dit type van interventie gebruikt
wordt en materieel dat bij dit type van interventie standaard
ingezet wordt (vb. reinigen wegdek ~ absorptiekorrels)

Standaardmateriaal en -materieel

Team

groep van personeelsleden die voor de welbepaalde
interventie / prestatie opgeroepen wordt via het
oproepsysteem. In het oproepsysteem is voor elke interventie
/ prestatie vastgelegd hoeveel personen en met welke graad
er nodig zijn om deze taak naar behoren uit te voeren.
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Term
Kamergebonden logies

Terreingebonden logies

Verslag bij nieuw project

Verslag bij uitbreiding/
verandering bestaand project
Verslag van terreinbezoek /
controle ter plaatse
Voorafgaandelijke bespreking
dossier

Omschrijving
Bepaling uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart
2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen
Bepaling uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart
2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen.
schriftelijk controlerend brandpreventieverslag ondertekend
door technicus-brandvoorkoming en zonecommandant of zijn
gemachtigde
schriftelijk controlerend brandpreventieverslag ondertekend
door technicus-brandvoorkoming en zonecommandant of zijn
gemachtigde
schriftelijk controlerend brandpreventieverslag na
plaatsbezoek, ondertekend door technicus-brandvoorkoming
en zonecommandant of zijn gemachtigde
adviesverlening door een technicus-brandvoorkoming, zonder
schriftelijk verslag, er wordt alleen een samenvatting van het
gesprek bijgehouden

Artikel 3 – Interventies en opdrachten die gratis uitgevoerd
worden
De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten (vastgelegd in KB 25 april
2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en
diegenen die gratis zijn):
a) de interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing
b) de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een
noodoproep om mensen te beschermen of te redden
c) bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen, uitgezonderd de
afdekking met een zeil van een gebouw niet bedoeld in b)
d) de coördinatie van de hulpverleningsoperaties
e) de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de
bestrijding tegen vervuiling
f) de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig
watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft
g) de waarschuwing aan de bevolking
h) de interventie naar aanleiding van een loos alarm.
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Artikel 4 – Interventies en opdrachten waarvoor een forfaitair
tarief aangerekend wordt
Voor volgende interventies en prestaties wordt een forfaitair tarief voor de uitvoering van betreffende
interventie / prestatie aangerekend. Dit tarief staat vermeld bij de betreffende interventie / prestatie.

Omschrijving interventie/prestatie

Kostprijs

Uitschakelen onbeheerd inbraakalarm
uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm (enkel op vraag van politie)

200,00 €

Nutteloze interventie naar aanleiding van een falend of onterecht technisch
alarm/brandalarm
elke eerste nutteloze interventie die volgt binnen een periode van 12 maanden na
de vorige
alle andere nutteloze interventies, per ingezet team

0,00 €
500,00 €

Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennest(en):
herbehandeling van een wespennest waarbij de aanvraag ingediend wordt binnen
de 7 dagen na de vorige behandeling
alle andere interventies, ongeacht de geleverde prestatie

0,00 €
25,00 €

Bijstand verlenen aan een ziekenwagen met hoogtewerker/ladderwagen of mankracht
bijstand gevraagd via oproep HC100 of via oproep eigen diensten in kader van
dringend geneeskundige hulp (DGH)
andere bijstand

0,00 €
250,00 €

Bijstand verlenen aan de politie wanneer brandweerhulp noodzakelijk is
bijstand gevraagd via oproep politie voor een opdracht waarbij brandweerhulp
noodzakelijk is (uitgezonderd taken die elders vermeld zijn)
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0,00 €

ZR

voorafgaande- advies bij
lijke bespreking nieuw
project
dossier

Preventieopdrachten

advies bij
uitbreiding/ terreinbezoek /
verandering controle ter
plaatse
bestaand
project

Kostprijs
Verkaveling, inclusief inrichten zone voor weekendverblijven
Infrastructuurwerken (wegenwerken, terreinwerken, …)

150,00 €

150,00 €

75,00 €

75,00 €

150,00 €

150,00 €
20,00 €

75,00 €
10,00 €

75,00 €
10,00 €

300,00 €
150,00 €
500,00 € (*)
1.000,00 € (*)

150,00 €
250,00 €
500,00 € (*)

150,00 €
250,00 €
500,00 €

Woongelegenheden
per gebouw met woongelegenheden
EN per wooneenheid die nieuw gebouwd wordt of verbouwd wordt

Publiek toegankelijk (deel van een) gebouw met een theoretische capaciteit
van
1 tot en met 49 personen
50 tot en met 250 personen
meer dan 250 personen

Onderwijsinstellingen
per gebouw met leslokalen

150,00 €

150,00 €

75,00 €

75,00 €

150,00 €

80,00 €
10,00 €

40,00 €
5,00 €

40,00 €
5,00 €

150,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

n.v.t.

250,00 €
150,00 €
500,00 € (*)
1.000,00 € (*)

125,00 €
250,00 €
500,00 € (*)

125,00 €
250,00 €
500,00 €

Kamerwoning
per gebouw met overnachtingsmogelijkheden
EN per kamer

Beoordeling Samenwerkingsakkoord Veiligheidsrapport
Ander gebouw (industrie, kantoor, opslag, landbouw, …) met een oppervlakte
van
< 2.500 m²
2.500 tot en met 5.000 m²
> 5.000 m²
(*) inclusief eerste voorbespreking
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Preventieopdrachten

voorafgaande- advies bij
lijke bespreking nieuw
project
dossier

Instellingen die wettelijk over een brandveiligheidsattest
moeten beschikken

advies bij
uitbreiding/ terreinbezoek /
verandering controle ter
plaatse
bestaand
project

Kostprijs

Ziekenhuis

150,00 € 2.000,00 € (*) 1.000,00 € (*)

1.000,00 €

Woonzorgcentrum

150,00 € 1.000,00 € (*)

500,00 € (*)

500,00 €

150,00 €

500,00 € (*)
200,00 €

250,00 €
100,00 €

250,00 €
100,00 €

150,00 €

100,00 €
150,00 €
200,00 €

50,00 €
75,00 €
100,00 €

50,00 €
75,00 €
100,00 €

150,00 €

150,00 €

75,00 €

75,00 €

150,00 €

150,00 €
10,00 €

75,00 €
10,00 €

75,00 €
5,00 €

150,00 €

150,00 €
10,00 €

75,00 €
10,00 €

75,00 €
5,00 €

150,00 €

300,00 €

150,00 €

150,00 €

Voetbalstadion
stadion waar nationale of internationale wedstrijden gespeeld worden
andere

Kinderopvanginitiatief
met 9 tot en met 25 opvangplaatsen
met 26 tot en met 50 opvangplaatsen
vanaf 51 opvangplaatsen

Sociaal toerisme (kampplaatsen, …)
per gebouw met overnachtingsmogelijkheden

Kamergebonden logies – Alle types
Minder dan 6 verhuureenheden en met minder dan 13 slaapplaatsen
per gebouw met overnachtingsmogelijkheden
EN per kamer
Meer dan 5 verhuureenheden of met meer dan 12 slaapplaatsen
per gebouw met overnachtingsmogelijkheden
EN per kamer

Terreingebonden logies – Alle types
(*) inclusief eerste voorbespreking
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Artikel 5 – Interventies en opdrachten waarvoor een forfaitair
uurtarief aangerekend wordt
Voor volgende interventies en prestaties wordt een forfaitair uurtarief per team aangerekend. In dit
uurtarief is ook de inzet van het voor de vermelde interventie/prestatie standaardmateriaal en materieel inbegrepen. Dit tarief staat vermeld bij de betreffende interventie / prestatie.

Omschrijving interventie/prestatie

Kostprijs per
uur en per
team

Het uitvoeren van pompwerken
pompwerken bij wateroverlast (overstromingen, dijkbreuk of extreme
neerslaghoeveelheden)
andere pompwerken, per ingezet team

gratis
200,00 €

Bijstand verlenen met de signalisatiewagen aan externe hulpverleningsdiensten
bijstand aan hulpverleningszones waarmee Brandweer zone Kempen
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten
andere bijstand, per team

gratis
200,00 €

Het redden van dieren in nood
redden van dieren in nood

gratis

Het reinigen van openbare oppervlakten na een ongeval, na verlies van lading
of om (milieu)vervuiling in te perken (per ingezet team)
per ingezet team

250,00 €

Interventies ten gevolge van een gebrek aan (technisch) onderhoud
per ingezet team (niet inbegrepen in uurprijs: kosten afvalverwerking, verbruikte
producten, inzet derden of materiaal van derden, inzet signalisatiewagen)

200,00 €

Beveiligingswerken aan een gebouw na een incident
per ingezet team (niet inbegrepen in uurprijs: kosten afvalverwerking, verbruikte
producten, inzet derden of materiaal van derden, inzet signalisatiewagen)

500,00 €

Afdekken van een gebouw met een zeil
per ingezet team (materiaal niet inbegrepen)

500,00 €

De inzet van de teams wordt per uur aangerekend en dit voor de duur gelijk aan de tijd verlopen
tussen de aankomst van de hulpverlenende ploeg op de plaats van interventie en het tijdstip van
vertrek na beëindiging van de werken. Een begonnen uur wordt voor een volledig uur aangerekend.
Indien er bijkomende mensen en/of materiaal/materieel ingezet dient te worden (incl. inzet
gespecialiseerde teams) wordt dit aangerekend volgens de tarieven vermeld in artikel 7.
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Artikel 6 – Brandwachten
Brandwachten worden als volgt aangerekend:

Kostprijs per uur en per
team (excl. inzet
voertuigen)

Inzet personeel bij brandwachten
Inzet ploeg van 3 personen
Inzet ploeg van 6 personen
Inzet officier

125,00 €
250,00 €
65,00 €

Inzet materieel bij brandwachten

Kostprijs (forfait)

Inzet voertuig

1 x uurtarief voertuig

De begunstigde van een brandwacht krijgt op voorhand een overzicht van de geraamde kosten. De
kosten die aangerekend worden zijn de kosten van de effectief uitgevoerde prestaties en het
effectief ingezette materieel en materiaal (kan meer of minder zijn dan de oorspronkelijke raming).
Deze worden aangerekend volgens de tarieven vermeld in artikel 7.
Indien er – omwille van onvoorziene omstandigheden (zoals bijvoorbeeld zware regenval) – extra of
andere voertuigen ingezet moeten worden, worden de kosten voor de inzet van deze voertuigen niet
aangerekend.

Artikel 7 – Interventies en prestaties, niet vermeld in
hogervermelde artikels
Voor alle andere interventies en prestaties, niet vermeld in bovenstaande artikels worden de inzet
van personeel, inzet van voertuigen, inzet van materieel, verbruik van materialen en goederen
volgens onderstaande eenheidsprijzen en de inzet van derden aan kostprijs verhaald.
De kosten worden als volgt aangerekend:

Inzet personeel

Kostprijs per uur

Officieren
Onderofficieren
Korporaals en manschappen
Gaspakkenteam, klimteam, duikteam, per team van 6 personen
Meetploeg, per team van 3 personen (incl. meetapparatuur)

Retributiereglement brandweer zone Kempen

ZR 20/05/2017

65,00 €
40,00 €
35,00 €
500,00 €
200,00 €

Pagina 7 van 9

Inzet voertuigen

Kostprijs per uur

Wagens met cilinderinhoud kleiner dan of gelijk aan 4.500 cc
Verreiker
Wagens met cilinderinhoud groter dan 4.500 cc

Inzet materieel

75,00 €
100,00 €

Kostprijs per uur

Containers met eigen krachtbron
Zware generatoren (vermogen vermelden)
Hytrans
Groot debietpompen (> 3.000 l/min)
Boten
Containers zonder krachtbron
Stroomgroep, ledigingspompen, kettingzagen, …

Verbruik materiaal en goederen

75,00 €

35,00 €
22,00 €

Kostprijs

Verbruikte materialen en goederen (zand, absorberende korrels,
schuim, detergent, …)
Ter plaatse achtergelaten materialen en goederen (balken, platen,
stutten, …)

Aankoopprijs + 10% (*)
Aankoopprijs + 10% (*)

Inzet derden

Kostprijs

Door brandweer opgeroepen diensten van derden (noodzakelijk
voor het uitvoeren van de interventie/prestatie)

Kostprijs + 50,00 € (adm. kosten)

(*) Er wordt 10% extra aangerekend bovenop de aankoopprijs om alle administratieve, technische en
fiscale verplichtingen af te dekken.
De inzet van personeel, voertuigen en materieel worden per uur aangerekend en dit voor de duur
gelijk aan de tijd verlopen tussen de aankomst van de hulpverlenende ploeg op de plaats van
interventie en het tijdstip van vertrek na beëindiging van de werken. Een begonnen uur wordt voor
een volledig uur aangerekend.
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Artikel 8.
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.

Artikel 9.
De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening. Dit is de fysieke persoon of
de rechtspersoon in wiens belang de interventie of de prestatie uitgevoerd wordt.
Ingeval van de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip
van radioactieve stoffen en ioniserende straling wordt de schuldenaar bepaald zoals omschreven in
artikel 179§2* van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele bescherming.
Bij ladingverlies op het openbaar domein is de schuldenaar de vervoerder van de lading.
De retributie voor preventieopdrachten, zoals vermeld in artikel 4, is niet verschuldigd voor projecten
of dossiers van volgende besturen:
• de gemeentebesturen die behoren tot de hulpverleningszone brandweer zone Kempen, hun
diensten en hun intern en extern verzelfstandigde agentschappen;
• de OCMW’s van de gemeentebesturen die behoren tot de hulpverleningszone brandweer
zone Kempen, hun diensten en hun intern en extern verzelfstandigde agentschappen;
• de politiezones die bevoegd zijn voor het beschermingsgebied van de hulpverleningszone
brandweer zone Kempen.

Artikel 10.
De retributie is verschuldigd na ontvangst van de factuur of kan in bepaalde gevallen onmiddellijk
betaald worden via een betaalterminal of een ander (digitaal) betaalmiddel.
De factuur dient binnen de dertig dagen betaald te worden. Bij niet-tijdig betalen van de factuur,
wordt de procedure gevolgd zoals vastgelegd door het zonecollege.
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