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1.

Algemeen

Art. 1.

Er wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een retributie gevestigd op
verhaalbare opdrachten van de geleverde prestaties en materialen door
Brandweer Westhoek.

2.

Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de volgende betekenis.
Art. 2.

Dringend vervoer per ziekenwagen:
Het vervoer per ziekenwagen via een oproep van het eenvormig oproepstelsel in
het kader van dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in de wet van
8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en haar
uitvoeringsbesluiten.

Art. 3.

Normaal tarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen (ma-vr) die
geen feestdagen zijn, tussen 06.00 en 22.00 u.

Art. 4.

Nacht- en zaterdagtarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd tijdens de weekdagen (ma-vr) tussen
22.00 en 06.00 u en op zaterdagen, wettelijke feestdagen uitgesloten.

Art. 5.

Zon- en feestdagtarief:
Het tarief dat geldt voor de uren gepresteerd op zondag- en wettelijke feestdagen.

Art. 6.

Begunstigde:
De fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie of prestatie
uitgevoerd wordt, zoals omschreven in artikel 1§1 van het koninklijke besluit van 25
april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen
verhaald worden en diegene die gratis zijn.

Art. 7.

Verbruiksgoederen :
Goederen die niet meer gerecupereerd kunnen worden of herbruikbaar
meegenomen worden na de interventie.

3.

Niet verhaalbare opdrachten

Art. 8.

De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpdiensten:

1. De interventies betreffende 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 catastrofen.
4. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties.
5. De waarschuwing aan de bevolking.
6. De interventie naar aanleiding van een loos alarm (zie ook artikel 21).
7. De internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de
opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling.
8. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig
watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft. (zie ook artikel
14).
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4.

Alle interventies die niet vermeld worden in
hoofdstuk 3 van dit reglement, worden
verhaald

Art. 9.

De prestaties worden aangerekend voor de duur gelijk aan de tijd verlopen tussen
het vertrek uit de kazerne en de terugkeer in de kazerne, met uitzondering van de
brandpreventieopdrachten en brandpreventie voor evenementen.

Art. 10. De prestaties van het personeel worden per persoon en per uur aangerekend op
basis van volgende uurvergoedingen:
NORMAAL ZATERDAGZON- EN
TARIEF
TARIEF
FEESTDAGTARIEF
Basisen
middenkader
(brandweerman, korporaal, sergeant, € 36,00/u
adjudant)

€ 45,00/u

€ 72,00/u

Hoger
kader(Luitenant,
majoor, kolonel)

€ 60,00/u

€ 96,00/u

kapitein,

€ 48,00/u

Voor elke prestatie rekent Brandweer Westhoek minstens 2 uren per persoon aan.
Elk begonnen uur/persoon bovenop telt als volledig uur.
Art. 11. De aanrekening van het gebruik en de inzet van onderstaand materieel gebeurt
aan de hand van de volgende tarieven.
OMSCHRIJVING

FORFAITAIRE VEGOEDING VERGOEDING
PER
VOOR MAX 2 UUR
UUR, VANAF 3de UUR

Autopomp, tankwagen
en voertuigen > 3.5 ton

€ 125,00

€ 75,00/u

Ladderwagen of elevator

€ 150,00

€ 100,00/u

€ 50,00

€ 35,00/u

€ 120,00

€ 60,00/u

€ 40,00

€ 20,00/u

Klein interventievoertuig
< 3.5 ton
Grootdebietpomp > 4000
liter/min
Draagbare motorpomp, ev.
op aanhangwagen

Voor elke prestatie rekent Brandweer Westhoek minstens deze forfaitaire
vergoeding voor maximum 2 uren aan. Elk begonnen uur/ingezet werktuig
bovenop telt als volledig uur.
Art. 12. Gebruiksgoederen worden per dag aangerekend volgens onderstaande tarieven:
OMSCHRIJVING

KOSTPRIJS PER DAG EN PER STUK

Schoren of steunvijzels

€ 6,00

Klein elektrisch materieel

€ 10,00

Persslang 45 of 70

€ 4,00
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Art. 13. Verbruiksgoederen (oliekeerschermen, balken, dekzeilen, koorden, platen, planken,
panlatten, absorberende korrels, absorptieslangen of – doeken, detergenten,
wegwerp kledij, …) (niet limitatieve opsomming) worden aangerekend aan
kostprijs.
Art. 14. Water wordt geleverd onder voorbehoud van andersluidende overeenkomsten
met de desbetreffende drinkwatermaatschappijen aan de reguliere drinkwaterprijs,
te vermeerderen met de gemeentelijke bijdrage en de bovengemeentelijke
bijdrage.
Prestaties door personeel en de inzet van materieel wordt respectievelijk
aangerekend zoals beschreven in artikel 9 tot en met artikel 13.
Omschrijving
Waterleveringen tegen het
opdrijven na het plaatsen van
nieuwe regenwaterputten
Waterleveringen voor
productieprocessen bij tekort aan
regenwater
Waterleveringen in
regenwaterputten bij particulieren
Waterleveringen in
regenwaterputten bij particulieren,
die over geen openbare
drinkwateraansluiting beschikken
en waarbij aansluiting ook niet
mogelijk is (geen waterleiding in de
straat)
Waterleveringen in
regenwaterputten bij particulieren,
die over geen openbare
drinkwateraansluiting beschikken
en waarbij aansluiting ook niet
mogelijk is (waterleiding in de
straat, maar geen
wateraansluiting)
Waterlevering aan dieren bij acuut
watertekort of hitte
Waterleveringen voor zwembaden
en vijvers

GROEN

DROOGTECODE
GEEL
ORANJE

ROOD

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Wordt niet
uitgevoerd

Wordt niet
uitgevoerd

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Wordt niet
uitgevoerd

Wordt niet
uitgevoerd

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Enkel
waterverbruik
te betalen

Enkel
waterverbruik
te betalen

Enkel
waterverbruik
te betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Waterverbruik,
personeel en
materiaal te
betalen

Enkel
waterverbruik
te betalen

Enkel
waterverbruik
te betalen

Gratis
(cfr. artikel 8)

Gratis
(cfr. artikel 8)

Gratis
(cfr. artikel 8)

Gratis
(cfr. artikel 8)

Wordt niet
uitgevoerd

Wordt niet
uitgevoerd

Wordt niet
uitgevoerd

Wordt niet
uitgevoerd

Art. 15. Het verdelgen van wespen wordt uitgevoerd aan een forfaitaire prijs van 40 euro
(exclusief BTW). Het verdelgen van de Aziatische hoornaar is gratis. Het verdelgen
van wespen op het openbaar domein waarbij een gevaar voor de bevolking dreigt,
aangevraagd door de steden of gemeenten van brandweerzone Westhoek is
gratis.

Brandweer Westhoek

Retributiereglement 06 september 2019

Pagina 5

Art. 16. Redden van dieren in nood.

REDDEN VAN DIEREN
Verbruiksmaterialen

Zonder dierenreddingsteam
Eerste twee interventieuren*
- 1 officier,
- 6 personeelsleden,
- 1 commandowagen,
- 1 autopomp of materieelwagen
Extra personeel
Extra voertuigen
Met dierenreddingsteam
Eerste twee aanwezigheidsuren**
- 1 officier,
- 6 personeelsleden
- 1 commandowagen,
- 1 autopomp of materieelwagen
- 6 leden dierenreddingsteam
- voertuigen dierenreddingsteam
Extra voertuigen
Extra personeel

Te betalen volgens artikel 12
en 13

GRATIS

Te betalen volgens artikel 10
Te betalen volgens artikel 11

GRATIS

Te betalen volgens artikel 11
Te betalen volgens artikel 10

* Interventieuren = tijd vanaf ontvangst oproep
** Aanwezigheidsuren = tijd vanaf aankomst dierenreddingsteam op locatie
Het volgende wordt extra aangerekend :
•
•
•

De prestaties van alle manschappen vanaf twee uur na de aankomst van
het reddingsteam ter plaatse. Elk begonnen uur na de gratis manuren wordt
als een volledig uur beschouwd.
Maximaal drie voertuigen (commandowagen, autopomp en wagen
dierenreddingsteam), vanaf twee uur na de aankomst van het
dierenreddingsteam.
Bij een extrazonale interventie van het dierenreddingsteam is de vragende
zone de retributieplichtige en is bovenstaande van toepassing. Het
haakarmvoertuig wordt nooit ingezet voor het redden van dieren in nood
buiten het grondgebied van Brandweer Westhoek.

Art. 17. Het vangen en ophalen van loslopende of vastgezette onbeheerde honden die
niet in nood zijn wordt uitgevoerd met 2 manschappen en is te betalen door de
eigenaar tegen een vast forfait van € 150.
Art. 18. 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.
Art. 19. Een brandweerinterventie waarbij er hulp geboden wordt aan de ambulanciers van
Brandweer Westhoek gedurende een ambulance interventie is gratis.
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Art. 20. Het redden van personen opgesloten in liften is gratis, voor zover het gaat om
noodoproepen om mensen te redden of te beschermen of, buiten dit geval, voor
zover een geldig, positief preventief controleverslag door een externe dienst voor
technische controle kan voorgelegd worden. In alle andere gevallen zullen de
tarieven zoals bepaald in artikel 9 tot en met artikel 15 van dit artikel van toepassing
zijn. Wanneer Brandweer Westhoek binnen de 3 maanden tussenkomt voor
dezelfde lift, wordt dit verhaald volgens artikel 9 tot en met artikel 13.
Art. 21. Technisch falend alarm (brand, inbraak,…) zal verhaald worden wanneer dit zich
een tweede maal of meer binnen de tijdspanne van 6 maanden op hetzelfde adres
voordoet.
Art. 22. Enkel bij opvordering door de zonecommandant of de leidinggevende officieren
maakt de opgevorderde derde de factuur op aan Brandweer Westhoek. Deze
kosten worden bij de burgerlijke aansprakelijke verhaald.
In geval van hulp bij interventies door derden (bijvoorbeeld veearts, veegmachine,
verreiker, …), die door de eigenaar/betrokkene wordt gevraagd, ook op advies
van de brandweer, is de hulpverleningszone geen betrokken partij bij de financiële
afhandeling.
Art. 23. De brandweer dient geen signalisatievoertuigen in te zetten voor andere dan haar
eigen diensten. In geval toch een signalisatievoertuig wordt ingezet door een
dringende oproep van de NC 112, worden geen kosten aangerekend.

5.

Tarieven voor brandpreventie

Art. 24. De oppervlaktes waarvan sprake in dit artikel zijn gecumuleerde bruto-oppervlaktes,
dus de som van de oppervlaktes van alle bouwlagen.
Art. 25. Het uitvoeren van preventieopdrachten en dossierstudies in het kader van
aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt vergoed als volgt:
AANVRAAG TOT OMGEVINGSVERGUNNING
Lage gebouwen (bijlage 2) < 2500 m2

€ 250,00

Lage gebouwen (bijlage 2) > 2500 m2
Middelhoge gebouwen (bijlage 3) < 2500 m2

€ 500,00
€ 500,00

Middelhoge gebouwen (bijlage 3) > 2500 m2

€ 750,00

Hoge gebouwen (bijlage 4) < 5000

m2

€ 750,00

Hoge gebouwen (bijlage 4) > 5000

m2

€ 1.500,00

Supplement per bouwlaag vanaf de 11de bouwlaag
Supplement ondergrondse parkeergarage > 2500 m2

€ 350,00
€ 300,00

Industriegebouwen bijlage 6 - klasse A
Industriegebouwen bijlage 6 - klasse B
Industriegebouwen bijlage 6 - klasse C

€ 250,00
€ 300,00
€ 350,00

Supplement industriegebouwen per m2 vanaf 1000 m2

€ 0,12/m2

Landbouwbedrijven ongeacht oppervlakte of klasse

€ 250,00

Supplement voor specifieke gebouwen
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Logiesverstrekkende bedrijven, exclusief hotel
Logiesverstrekkende bedrijven, hotel
Kinderdagverblijf
Schoolgebouwen
Schouwspelzalen
Voetbalstadia
Woonzorgcentra en rustverzorgingstehuizen
Ziekenhuizen

€ 100,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00

Verkavelingsvergunning
Toepassing van lokaal politiereglement

€ 150,00
€ 150,00

MILLEIUVERGUNNINGSAANVRAGEN
Klasse I
Klasse II
Klasse III

€ 250,00
€ 150,00
€ 150,00

VOORADVIEZEN, WERFVERGADERINGEN, VERSLAG BIJ EERSTE INGEBRUIKNAME,
WIJZIGINGEN PLANNEN OF PLAATSBEZOEKEN TER OPMAAK VAN VERSLAG OF
ATTESTERING VAN INRICHTINGEN, PREVENTIE OP EVENEMENTEN
Uurtarief technicus brandvoorkoming

€ 75,00/u

Art. 26. Elk begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.

6.

Retributie op afschriften

Art. 27. Wat betreft de documenten die onder het grondwettelijk recht van openbaarheid
van bestuur vallen, kan een vergoeding worden opgelegd die de kostprijs van de
kopie dekt.

7.

Tarieven

Art. 28. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Er wordt 21 % BTW aangerekend voor
prestaties “reinigen wegdek” en “verdelgen wespen”. De BTW geldt voor elke
retributieplichtige. Voor BTW belastingplichtigen van een andere EU lidstaat wordt
de BTW verlegd..

8.

Retributieplichtige

Art. 29. De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de interventie of ingeval van
vervuiling t.a.v. de exploitant of de eigenaar van de producten.
Inzake de opdrachten van brandpreventie is de retributie verschuldigd door de
natuurlijke of rechtspersoon in wiens naam de bouwaanvraag of de inspectie
gebeurt.
Art. 30. Ingeval er twee of meer begunstigden zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar
tot betaling gehouden.
Art. 31. Indien de aard van de interventie en de vastgestelde feiten dit rechtvaardigen,
neemt het zonecollege in uitzonderlijke gevallen het initiatief om de factuur te
splitsen en bijgevolg af te wijken van de hoofdelijkheid en ondeelbaarheid.
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9.

Invorderingsprocedure – kosten en intresten

Art. 32. De onderstaande invorderingsprocedure is van toepassing op zowel facturen voor
dringende geneeskundige hulpverlening, brandweer interventie en – preventie
facturen.
De betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op
rekeningnummer van Brandweer Westhoek.
Indien de factuur op vervaldag niet betaald is, wordt er een aangetekende
aanmaning verstuurd.
Indien de factuur naar aanleiding van de eerste aanmaning niet binnen de dertig
dagen betaald is, wordt er een tweede aangetekende aanmaning verstuurd met
bijkomende kost van 50 procent van “de forfaitaire vergoeding voor een
tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening”. Deze aanmaning geldt als
afbetalingsplan met vervaldag na zes maanden.
Indien de factuur betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, naar
aanleiding van de tweede aanmaning niet binnen de dertig dagen betaald is,
wordt voor de factuur waarvoor er geen betaling is gebeurd, beroep gedaan op
het Fonds voor Dringende geneeskundige hulpverlening.
Indien de factuur naar aanleiding van de tweede aanmaning niet binnen de zes
maanden is betaald, kan met het oog op de invordering van de onbetwiste en
opeisbare retributie, de bijzondere rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen,
geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het zonecollege, dit overeenkomstig artikel
75 §2 van de wet op de civiele veiligheid. Een dergelijk dwangbevel wordt
betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de invordering bij
dwangbevel worden ten laste gelegd van de in gebreke blijvende schuldenaar.
Met het oog op de invordering van de betwiste en opeisbare retributie kan een
beroep gedaan worden op de burgerrechtelijke invorderingsprocedure. De kosten
ervan zijn ten laste van de in gebreke blijvende schuldenaar.

10. Vrijstellingen voor lokale besturen.
Art. 33. De gemeente- en stadsbesturen van Brandweer Westhoek worden vrijgesteld van
de retributies volgens dit reglement voor aanvragen met brand-gerelateerde risico’s
die in opdracht en voor rekening van hun stad – en gemeentebestuur of
burgemeester worden uitgevoerd. Dezelfde vrijstelling geldt ook voor de aanvragen
in opdracht van OCMW,s, politiezones of intern / extern verzelfstandigde
agentschappen, die verbonden zijn aan de gemeenten van Brandweer Westhoek
en die binnen de zone gelegen zijn. Dezelfde vrijstelling geldt ook voor derden die
evenementen organiseren met bovenlokale uitstraling in samenwerking met het
gemeente- of stadsbestuur van brandweer Westhoek.
Voor aanvragen met niet brand-gerelateerde risico’s kan vrijstelling aangevraagd
worden aan het zonecollege, die na advies van de veiligheidscel en met kennis van
de kostenraming, een beslissing hierover neemt.
De gemeente- en stadsbesturen van Brandweer Westhoek worden vrijgesteld van
de retributies volgens dit reglement die de € 500,00 niet overschrijden.
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Voor volgende activiteiten wordt geen vrijstelling verleend:
OMSCHRIJVING
Oneigenlijke taken zoals het
ophangen of plaatsen van
kerstverlichting, vlaggen, banners,
kunstwerken, …
Plechtigheden en feestelijkheden
Waterlevering

VRIJSTELLING
Geen vrijstelling
Geen vrijstelling
Gedeeltelijke vrijstelling (water aan
te rekenen, behalve niet
verhaalbare opdracht)

De activiteiten worden als volgt doorgerekend:
Personeel

•

•

o

aan de uurvergoedingen volgens het normaal tarief in artikel 10 met een
korting van 30%;

o

zonder toepassing van de minimale aanrekening van 2 uren, er wordt per uur
gerekend.
Materieel/waterlevering
Het materieel, de gebruiks- en verbruiksgoederen vermeld onder artikel 11
t.e.m. 13 worden niet doorgerekend. Bij waterleveringen wordt enkel het
water aangerekend, zoals omschreven in artikel 14.

Bij onduidelijkheid of onopgeloste discussie over het retributiereglement behoort de
beoordeling of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden, toe aan het
zonecollege.

11. Inwerkingtreding
Art. 34. Dit retributiereglement treedt in werking op 01/11/2019.
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