Retributiereglement
HULPVERLENINGSZONE

De zoneraad,
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 67, 178, 179 en 224;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdienst
en die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;
Overwegende dat de bestaande retributiereglementen voor prestaties, geleverd door de brandweerdiensten
binnen de hulpverleningszone Fluvia gebaseerd zijn op lokale initiatieven; dat de dienstverlening nu al op elkaar
afgestemd wordt; dat het aangewezen is om ook de retributies af te stemmen; dat een voorstel van zonaal
retributiereglement besproken werd in de zittingen van de prezoneraad van 29 november 2013, 10 januari
2014, 24 oktober, 28 november en 19 december 2014;
Overwegende dat de kosten van de interventies ter bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van
gevaarlijke stoffen, van de interventies tot wegwerken, neutraliseren of vernietigen van giftig afval
en van de interventies die buiten de wettelijke opdrachten uitgevoerd worden, volgens de wet verhaald moeten
worden;
Overwegende dat de interventies voor dringende medische hulp worden verhaald volgens het
éénheidstarief vastgesteld in 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 betreffende de
dringende geneeskundige hulpverlening;
Overwegende dat volgens artikel 2bis/1, §1, lid 1 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming, de kosten van de prestaties verricht buiten de interventies bedoeld in artikel 2bis, §1 (zijnde de
niet-wettelijke opdrachten), moeten verhaald worden door de gemeente en de Staat ten aanzien van de
begunstigde van deze prestatie;
Na beraadslaging bekrachtigd door de Zoneraad op 9/1/2015;
Besluit:
Artikel 1.
Er wordt met ingang van 1 januari 2015 een retributie geheven op tussenkomsten van de brandweerdiensten
voor opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 van het KB van 25 april 2007.
Artikel 2.
Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten gratis uitgevoerd worden
door de hulpdiensten:
1. de interventies betreffende de 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 de catastrofen uitgezonderd de afdekking
met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2°;
4. de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
5. de internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de
bestrijding tegen vervuiling;
6. de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort
of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
7. de waarschuwing aan de bevolking;
8. de interventie naar aanleiding van een loos alarm.
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Artikel 3.
Volgende forfaitaire tarieven gelden voor volgende limitatieve lijst van interventies:
a. Falende alarminstallatie: € 150
b. Wespennesten: gratis
c. Redden van huisdieren: € 30
De retributie voor interventies die niet in deze lijst zijn opgenomen wordt vastgelegd volgens de tarieven in
artikel 4.
Artikel 4.
§1 De tussenkomsten van de ziekenwagen in het kader van de dringende medische hulpverlening is geregeld
cfr. de wet van 8 juli 1964 en valt buiten dit retributiereglement.
De retributie voor bijstand van de brandweer aan de ziekenwagen (mankracht, ladderwagen/hoogtewerker, …)
wordt vastgelegd volgens de tarieven in artikel 4 §2.
§2 Volgende tarieven gelden voor interventies, uitgezonderd deze bedoeld in artikel 2 en 3:
a. Personeel
i. € 20/u/persoon tijdens de weekdagen tussen 6u en 22u
ii. € 30/u/persoon tijdens de weeknachten tussen 22u en 6u
iii. € 30/u/persoon op zaterdag (0-24u)
iv. € 40/u/persoon op zondag (0-24u)
Er wordt minimaal 2u gefactureerd
b. Materieel – rollend materieel
i. B(E)-rijbewijs: € 75/u
ii. C(E)-rijbewijs: € 100/u met uitzondering van ladderwagen/hoogtewerker: € 150/u
iii. Boot: € 75/u
c. Verbruiksgoederen tegen kostprijs per begonnen eenheid (doos, zeeppatroon, bidon, …)
Het zonecollege stelt deze kostprijs vast op basis van de laatste aankoop.

Artikel 5.
§1 Volgende forfaitaire tarieven gelden cumulatief voor de volgende preventieopdrachten (exclusief de zachte
preventie in het kader van sensibilisering: zie ons aanbod op www.hvzfluvia.be):
a. Voorbespreking: € 75
b. Plaatsbezoek: € 75
c. Briefwisseling zonder rapportering: € 75
d. Dossier onderworpen aan algemene regels/normen: € 75
e. Dossier onderworpen aan specifieke regelgeving: € 75
f. Afleveren attest: € 75
§2 Verenigingen actief in het domein van sport, jeugd en cultuur kunnen een terugbetaling bekomen van de
retributie als bedoeld in §1 onder de volgende voorwaarden:
i.
de vereniging werkt op gemeentelijk niveau uitsluitend met vrijwilligers;
ii.
de vereniging heeft een preventieadvies / controleverslag zonder opmerkingen;
Artikel 6.
Het zonecollege wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering vrijstellingen te
verlenen.
Opdrachten vanuit de veiligheids- of evenementencel, zijn vrijgesteld.
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