RETRIBUTIEREGLEMENT
VOOR HET LEVEREN VAN
PRESTATIES VAN DE
HULPDIENSTEN

Goedgekeurd door de zoneraad van 6 september 2019

Artikel 1
Met ingang van 1 juli 2016, voor een termijn eindigend op 31 december 2020, wordt ten
bate van de brandweerzone Rivierenland een retributie gevestigd tot recuperatie van de
kosten voor interventies en prestaties van de hulpdiensten:
a) ingeval van besmetting of behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling;
b) ingeval van andere prestaties die verricht worden buiten de door wetten en
reglementen opgelegde gratis interventies.
Artikel 2
Deze retributie valt ten laste van de begunstigde(n) of de verantwoordelijke(n) ten
voordele of ten gevolge van wie de interventie en de prestatie geleverd worden.
Artikel 3
Het tijdstip van aankomst ter plaatse en het tijdstip van vertrek na beëindiging van de
werken worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de retributie. Een
begonnen uur wordt voor 1 volledig uur aangerekend.
Artikel 4
Voor volgende prestaties wordt een retributie aangerekend:
1) Voor pompwerken (ledigingswerken), uitgezonderd bestrijding van de
rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen zoals een zware overstroming,
wordt forfaitair 100 euro per uur per ingezet team aangerekend.
2) voor reddingen van kleine dieren wordt forfaitair 100 euro per uur per ingezet
team aangerekend. Voor reddingen van grote dieren wordt forfaitair 340 euro
per uur per ingezet team aangerekend.
3) voor het verdelgen van een wespennest wordt forfaitair 30 euro (te verhogen
met 21% BTW) per wespennest aangerekend. Dit tarief geldt voor één of
meerdere wespennesten die gelijktijdig moeten verdelgd worden op hetzelfde
adres of waarvoor binnen de maand moet teruggekeerd worden.
4) voor het reinigen van het wegdek na een verkeersongeval of het opruimen van
het wegdek algemeen (bijv. verloren lading) wordt aangerekend:
a. opruimen openbare weg: forfaitair 75 euro (te verhogen met 21% BTW)
per uur per ingezet team vermeerderd met de effectieve kostprijs van
specifiek in te zetten materiaal en eventuele afvalverwerkingskosten. Voor
een signalisatiewagen in bijstand wordt forfaitair 90 euro (te verhogen met
21% BTW) per uur aangerekend.
b. reinigen openbare weg: forfaitair 115 euro (te verhogen met 21% BTW)
per uur per ingezet team vermeerderd met de effectieve kostprijs van
specifiek in te zetten materiaal en eventuele afvalverwerkingskosten. Voor
een signalisatiewagen in bijstand wordt forfaitair 90 euro (te verhogen met
21% BTW) per uur aangerekend.
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c. voor bijzondere reinigingswerken wordt de kost van de eigen interventie
volgens A of B aangerekend plus de bijstand door derden.
5) voor milieuvervuiling/vervuiling op waterwegen:
a. milieuvervuiling (klein): forfaitair 100 euro per uur per ingezet team
vermeerderd met de kostprijs van gebruikte absorptiemiddelen en van de
afvalverwerking.
b. milieuvervuiling (groot)
Deze interventie zal uitgevoerd worden door een per type probleem uitgebouwde
inzet, na verkenning door een officier.
De retributie wordt berekend in functie van de inzet:
Brandweerman/korporaal:
20 euro per uur
Sergeant
25 euro per uur
Adjudant
40 euro per uur
Officier
50 euro per uur
Voertuigen met cilinderinhoud:
Kleiner dan 2000 cc:
Tussen 2000 en 4500 cc:
Groter dan 4500 cc:
Ander gemotoriseerd werktuig of motortuig:

35
50
75
10

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

uur
uur
uur
uur.

Gebruikt materiaal en afvalverwerkingskosten worden tegen kostprijs
doorgerekend.
6) voor interventies naar aanleiding van een falend technisch
alarm/inbraakalarm, alsook het stilleggen van alarmen: forfaitair 100 euro.
Indien binnen de 365 dagen na een eerste interventie en na schriftelijke
aanmaning om de alarminstallatie te laten nazien en herstellen nog interventies
nodig zijn: forfaitair 350 euro.
7) voor brandpreventieadvies:
25 euro forfaitaire dossierkost en 37,5 euro per begonnen half uur opmaaktijd
voor advies na het indienen van een bouwaanvraag.
25 euro forfaitaire dossierkost en 37,5 euro per begonnen half uur opmaaktijd
voor advies na het indienen van een aanvraag voor een inspectieverslag.
Voorbesprekingen, bijkomende infomomenten en communicatie worden in de
gepresteerde opmaaktijd meegerekend.
Bij inspecties wordt het tijdstip van aankomst ter plaatse tot het tijdstip van
vertrek na beëindiging van deze inspectie in rekening gebracht alsook de
verwerkingstijd voor de opmaak van het verslag.
De retributie wordt verhoogd met 21% BTW voor activiteiten die niet verplicht
door de brandweer dienen uitgevoerd te worden.
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8) voor interventies ten gevolge van een gebrek aan (technisch) onderhoud
wordt forfaitair 100 euro per uur aangerekend per ingezet team.
9) Voor het bevrijden van een persoon opgesloten in een lift, uitgezonderd wanneer
het een noodoproep is om mensen te beschermen of te redden, wordt forfaitair
100 euro aangerekend.
10) voor het nazicht van de technische toestand van brandweerkluizen wordt forfaitair
50 euro per jaarlijks nazicht aangerekend.
11) bij alle andere prestaties die niet nominatief in het retributiereglement zijn
opgenomen en die overeenkomstig het KB van 25 april 2007 niet als gratis uit te
voeren tussenkomst vermeld worden, zullen de kosten als volgt verhaald worden:
Brandweerman/korporaal:
Sergeant
Adjudant
Officier

20
25
40
50

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

Voertuigen met cilinderinhoud:
Kleiner dan 2000 cc:
Tussen 2000 en 4500 cc:
Groter dan 4500 cc:
Ander gemotoriseerd werktuig of motortuig:

uur
uur
uur
uur

35
50
75
10

euro
euro
euro
euro

per
per
per
per

uur
uur
uur
uur.

Artikel 5
Indien de zone interventies via een opdracht toevertrouwt aan een derde:
• een forfaitaire administratiekost ten bedrage van 15% van het factuurbedrag
van de derde;
• een uitvoeringskost die gelijk is aan het factuurbedrag van de derde.
Artikel 6
Deze retributie wordt eisbaar na beëindiging van de prestaties en moet betaald worden
binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 7
De retributies worden verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de
BTWregelgeving dat vereist.
Artikel 8
Voor de onbetaalde facturen zal een administratieve kost aangerekend worden van 15
euro vanaf de tweede aanmaning.
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