Retributiereglement brandpreventieopdrachten

Artikel 1: Omschrijving retributie
Er wordt ten bate van de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant een retributie gevestigd op alle
door de zone uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de
kosteloosheid niet oplegt.

Onder brandpreventieopdrachten wordt verstaan alle adviesverleningen en controlebezoeken die het
voorkomen van brand betreffen. Deze opdrachten worden uitgevoerd door het daartoe bevoegde
personeel van de Hulpverleningszone Oost, Vlaams-Brabant.

Artikel 2 - Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, de begunstigde of de
verantwoordelijke die:
•

de bouw- of milieuvergunning aanvraagt of

•

diegene de instelling of het gebouw uitbaat

Artikel 3 - Tarief
Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld (bedragen geldig in 2019):
•

forfait verplaatsing (indien van toepassing): 32,50 euro

•

forfaitaire administratieve kost per dossier: 32,50 euro, met uitzondering van de bouw- en
milieuvergunningsaanvragen: 86,70 euro

•

controle evenementen: 48,80 euro per uur

•

standaard brandpreventieadvies (gemeentelijke reglementering): 70,50 euro per uur

•

gespecialiseerd brandpreventieadvies (Europese, federale of Vlaamse wetgeving): 103,00
euro per uur

•

voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend

•

voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend

•

de tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen en/of dossier, controlebezoeken en
afwerken van het advies wordt mee aangerekend

In geval van niet-uitvoering van de bouwwerken en/of niet-uitvoering van de door de brandweer
geadviseerde brandpreventieopdrachten blijft de retributie verschuldigd. De verkoop van het
onroerend goed ontslaat de aanvrager evenmin van de retributie.

Vanaf 1 januari 2016 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand
van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag
naar een veelvoud van 10 cent wordt afgerond:

bedrag retributie jaar X = (oorspronkelijk bedrag retributie*index november jaar (X-1))/(index
november 2014)

Artikel 4 - Vrijstellingen
Zijn vrijgesteld van retributie:
•

de openbare besturen, OCMW’s, sociale bouwmaatschappijen van de Hulpverleningszone
Oost Vlaams-Brabant en scholen;

•

adviezen en controlebezoeken waarvan het resultaat gunstig zonder voorwaarden is.

Artikel 5 - Betaalwijze
De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de
retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid of via gerechtelijke weg.

