Retributie voor tussenkomsten van de hulpverleningszone Kempen ten laste van
natuurlijke of rechtspersonen (versie 18.07.2016)
Wettelijke grond:
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 178 t/m 180
- Wet van 31 december 1963 over de civiele bescherming, zoals gewijzigd bij de wet van 28
maart 2003, de wet van 27 december 2004 en de wet van 25 april 2007;
- Koninklijk Besluit van 25 april 2007 over de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen
verhaald en diegenen die gratis zijn;
- Koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per
ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de
dringende geneeskundige hulpverlening.

Artikel 1:
Met ingang van 1 januari 2015 wordt door de brandweer zone Kempen een retributie geheven tot
recuperatie van de kosten voor de volgende opdrachten:
1. diensten van technische aard uitgevoerd door hulpverleningszone Kempen ingeval hun
tussenkomst gevraagd wordt of vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het
verrichten van interventies buiten de aan de brandweerkorpsen door de wet opgelegde
algemene en bijzondere verplichtingen;
2. prestaties in het kader van bepaalde wettelijke opdrachten zoals bepaald bij artikel 3 van het
koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die
kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Enkel op 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: De retributie wordt als volgt vastgesteld:
1. Volgende interventies worden gefactureerd per prestatie
Prestatie
uitschakelen onbeheerd inbraakalarm
nutteloze interventie naar aanleiding van een falend
technisch alarm:
- eerste nutteloze interventie
- elke nutteloze interventie die volgt binnen een
periode van 12 maanden na de vorige
Het onschadelijk maken of vernietigen van
wespennesten en het neutraliseren van bijenzwermen
en –nesten in zoverre het niet gaat om een noodoproep
met het oog op het redden of beschermen van
personen:
- eerste interventie
- een tweede maal bestrijden van dezelfde nest
binnen 7 dagen
Het openen van aanwezige sleutelkluis in gebruik door
het bedrijf:
- eerste indienststelling
- alle volgende keren
Bijstand verlenen aan een ziekenwagen met
hoogtewerker/ladderwagen of mankracht
Bijstand verlenen met de signalisatiewagen aan externe
hulpverleningsdiensten

Kostprijs
250,00 €

Gratis
500,00 €

25,00 €
Gratis

Gratis
50,00 €
75,00 €
75,00 €

2. Alle andere interventies worden gefactureerd per uur als volgt:
a. personeel:
Personeel
Officieren
Onderofficieren
Korporaals en manschappen

Prijs/uur
65,00 €
40,00 €
35,00 €

b. materieel:
Materieel
Voertuigen
wagens met cilinderinhoud kleiner dan of
gelijk aan 4.500 cc
wagens met cilinderinhoud groter dan of
gelijk aan 4.500 cc
Containers
Containers met eigen krachtbron
Containers zonder krachtbron
Kleine elektrische of motorwerktuigen
Stroomgroep, ledigingspompen, kettingzagen, …
Producten
wanneer de brandweer tijdens een interventie,
uitgezonderd voor brandstof en smeermiddelen,
bepaalde verbruiks-producten levert (zand,
absorberende korrels, schuim, detergent, ...)
wanneer de brandweer tijdens een interventie,
bepaalde verbruiksproducten ter plaatse dient
achter te laten (balken, platen, stutten, dekzeilen,
overmaatse vaten, chemiepakken, .... )
c.

Prijs/uur

Prijs/km

75,00 €

1,25 €

100,00

1,50 €
Prijs/uur
35,00 €
0,00 €
Prijs/uur
22,00 €
Prijs/uur

Aankoopprijs + 10%

Aankoopprijs + 10%

derden:
Hulp door derden
wanneer de brandweer tijdens een interventie, de
diensten inroept van
een derde instantie (bv. huur, kraan,
bouwondernemer, ....)

Prijs/uur
Kostprijs + 5%

Artikel 3:
De duur van de per uur getarifeerde prestaties is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van
vertrek uit de brandweerkazerne en het uur van terugkeer in de brandweerkazerne, met een minimum
van één uur. Ieder begonnen uur is een uur.
Artikel 4:
Brandwacht
De aanvraag voor een brandwacht dient gericht te worden aan het zonecollege.
Voor brandwachten waarvan de duur 4 uur overschrijdt dient deze aanvraag te gebeuren op basis van
een advies van de gemeentelijke veiligheidscel die deze preventieve aanwezigheid noodzakelijk acht
op basis van een verhoogd veiligheidsrisico.
Het zonecollege beslist of de brandwacht zal uitgevoerd te worden.
De retributie wordt berekend op basis van de tarieven vermeld in artikel 2 punt 2 en artikel 3.

Het zonecollege kan beslissen dat dat er geen retributie geheven wordt voor het uitvoeren van een
brandwacht indien voldaan is aan volgende criteria:
- het betreft een organisatie met een niet-commercieel karakter;
- de duur van de brandwacht is beperkt tot maximum 4 uur.
Artikel 5:
Dringend vervoer per ziekenwagen
Te berekenen volgens het eenheidstarief vastgesteld in de geldende omzendbrief van FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bijlage C) en dit overeenkomstig
artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 april 1995, houdende vaststelling van het tarief voor het
vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964, gewijzigd
door de wet van 22 februari 1998.
Artikel 6:
Bij elke belangrijke schade aan het materieel wordt de kostende prijs voor herstel en/of vervanging in
rekening gebracht aan de begunstigde van de prestatie.
Artikel 7:
De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening. Ingeval van
milieuvervuiling is de schuldenaar de eigenaar van het vervuilende product. Bij ladingverlies op de
openbare weg is de schuldenaar de vervoerder van de lading.
Artikel 8:
De retributie is niet verschuldigd door:
1. de gemeentebesturen die behoren tot de hulpverleningszone Kempen, hun diensten en hun
intern en extern verzelfstandigde agentschappen
2. door de OCMW's van de gemeentebesturen die behoren tot de hulpverleningszone Kempen;
3. door de politiezones die bevoegd zijn voor het beschermingsgebied van hulpverleningszone
Kempen;
4. door de Belgische Staat, haar gewesten en gemeenschappen en de provincies;
Artikel 9:
De invordering van de retributie gebeurt door de bijzonder rekenplichtige na facturatie door de
brandweer. De retributie is betaalbaar via overschrijving binnen de dertig dagen na toezending van de
factuur.
Artikel 10:
Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 20,00 euro
administratiekosten aangerekend.
Bij betwisting kan de hulpverleningszone zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in
te vorderen.
Artikel 11:
Deze beslissing wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar
onderzoek met betrekking tot dit retributiereglement.

