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WE DOEN HET
GRAAG EN GOED,
MAAR NIET
ALTIJD GRATIS.

Tarieven van de brandweer



WE DOEN HET GRAAG EN GOED, 
MAAR NIET ALTIJD GRATIS.

De brandweer, altijd paraat, maar wie betaalt?  
De brandweer bestrijdt brand, uiteraard. Maar brandweermensen redden je ook uit 
een geblokkeerde lift, reinigen de rijbaan na een verkeersongeval, pompen je kelder 
leeg... 

Wie betaalt? 

Sommige interventies van de brandweer zijn gratis, voor andere moet je  
inderdaad betalen. Maar geen zorgen, als je ter goeder trouw de hulpdiensten  
verwittigt, volgt er geen factuur. Denk maar aan: 

• Je denkt dat er ergens een bom ligt, maar het bleek onschuldig.  

• Je ruikt gas, maar er is toch niets aan de hand. 

• Je verwart zonlichtweerkaatsing met brand. 

• Je houdt barbecuerook aan voor brand. 

Bij betalende interventies van de brandweer worden de kosten dus niet noodzakelijk 
aangerekend aan de persoon die de brandweer alarmeerde. Maar wel aan de persoon 
voor wie we moesten langskomen. Als die persoon niet aansprakelijk is voor de  
gebeurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is. 

Raadpleeg zeker je verzekeringsmaatschappij en / of mutualiteit voor eventuele 
terugbetalingen. 

BRANDWEER



        Wespenverdelging. 

Het vernietigen van een wespennest is altijd te 
betalen. We adviseren om je aanvraag te doen via 
ons webloket www.hvzfluvia.be/webloket. 

Bijennesten worden niet vernietigd. Voor het 
ophalen van een zwerm honingbijen neem je best 
contact op met een imker. 

Raadpleeg de wespenchecker op  
www.hvzfluvia.be/wespenverdeling.  

BRANDWEER
 BETALENDE INTERVENTIES

        Nutteloze oproep n.a.v. een technische 
brandmelding. 

Alarmeert je automatisch branddetectiesysteem 
de brandweer door een technisch probleem, defect 
of fout in de meldingsprocedure? Dan volgt een 
factuur. 

Wie brand vermoedt, maar niet zeker is, hoeft niets 
te vrezen. Voor een goedbedoeld loos alarm volgt 
geen factuur. 

€ 150 
Bij de eerste oproep van dit type 
binnen het daaropvolgende jaar. 

€ 500 
Bij de tweede tussenkomst van 
hetzelfde interventietype binnen 
dat eerste jaar, voor dezelfde 
begunstigde. 

(excl. 21% BTW) 

Tarieven 

€ 60/ nest 

Het nest niet volledig verdelgd? 
Dan komt de brandweer 
gratis terug. Een ander nest op 
hetzelfde adres? Dan betaal je 
opnieuw € 60. 

(excl. 21% BTW)

Een voorbeeld 

Je alarm gaat af op 15/02/2020, maar eigenlijk is er niets aan de hand. Je neemt de 
oproep van de alarmcentrale niet aan, waardoor er wordt doorgeschakeld naar het 
Hulpcentrum 112. Hierdoor wordt de brandweer opgetrommeld. Factuur: € 150. 

Gebeurt dit nog eens binnen hetzelfde jaar (tot 15/02/2021), dan bedraagt de factuur  
€ 500. Gebeurt het pas een jaar later (na 15/02/2021), dan betaal je € 150. 

Ook al komt de brandweer uiteindelijk niet effectief ter plaatse omdat ze vb. onderweg 
worden teruggeroepen, volgt alsnog een factuur. Want de kost voor de brandweer is 
immers gemaakt: de brandweermannen werden opgeroepen. 

        Bevrijden en vangen van dieren. 

De brandweer komt enkel tussen voor dieren in 
nood. De factuur is voor de eigenaar van het dier. 

€ 30

Een voorbeeld 

Help, je kat zit in een boom? Geen nood, veelal vindt de kat zelf haar weg terug naar 
beneden. Maar blijft ze werkelijk dagen aan een stuk in de boom zitten, dan is er wel 
een vermoeen dat de kat in nood is. Dan kan je rekenen op de hulp van de brandweer. 
Hiervoor wordt een kost van € 30 aangerekend. 

Een hond die losloopt op de autosnelweg? De brandweer zal het dier komen redden. Er 
volgt een factuur van € 30 aan de hondeneigenaar. 

        Bevrijden van landbouwdieren (al dan niet 
met gevaar van mestgassen). 

Hier gelden andere spelregels. Als een varken in de 
mestput belandt, dan komt de brandweer het dier 
bevrijden. 

gratis

voor 1 vrachtwagen en de de 
eerste 12 manuren.   
(vb. 4 man voor 3u)  
(vb. 6 man voor 2u)  

        Interventies n.a.v. handelingen die in strijd 
zijn met de wet. 

Dat kan gaan over milieuvervuiling, afvalverbrand-
ing, brandstichting, enz. 

volgens tariefplan  
(zie volgende pagina) 

Een voorbeeld 

Je verbrandt je snoeiafval en een alerte buurtbewoner die de rook zag, belde het 
noodnummer 112. De brandweer wordt gealarmeerd en moet wettelijk verplicht ter 
plaatse komen om zelf de veiligheid van de situatie in te schatten. Verbranden van welk 
soort afval ook mag niet. 

Je ontvangt een factuur, gebaseerd op de uren van de manschappen en de voertuigen. 
Bijvoorbeeld: zes brandweermannen in een autopomp en drie brandweermannen in 
een tankwagen rukken uit en hebben slechts vijf minuten werk. 

9 man x € 80 = € 720 
2 voertuigen x € 80 =  € 160

TOTAAL: € 880  (excl. 21% BTW)

Een kauw in de schouw?  

Bel de schoorsteenveger. 

Meld enkel hinderlijke of echt gevaarlijke 

wespennesten. Het lijkt misschien niet zo, 

maar wespen zijn erg nuttige dieren. 



        Bepaalde interventies van technische aard. 

Mensen bevrijden uit een lift? Het opruimen van 
de openbare weg na een ongeval? Het zoeken van 
sleutels in de riolering, het opvissen van materiaal 
uit waterlopen, het losmaken van fietsen? ...  

        Stormschade.

De brandweer kan langskomen om je kelder leeg 
te pompen. Een boom in je tuin gevallen na een 
storm? De brandweer komt alleen als er gevaar is. 
Bel hier anders een tuinman voor. 

        Het vullen van zwembaden en regenputten.

Dit is geen taak voor de brandweer. 

      TARIEFPLAN 

• Personeel   € 80/u per opgeroepen personeelslid  
   Ieder begonnen uur wordt gefactureerd. 

• Rollend materieel  € 80/u per opgeroepen voer- of vaartuig 
   Ieder begonnen uur wordt gefactureerd. 

• Verbruiksgoederen* kostprijs per begonnen eenheid  
   vb. doos, zeeppatroon, bidon, zandzakken,  
   afdekzeilen, water ... 

   Prijzen excl. 21% BTW.

Kosten veroorzaakt door een noodzakelijke tussenkomst van een derde 
partij worden integraal aan de begunstigde doorgerekend. 

volgens tariefplan  

Een voorbeeld 

Opgesloten in een lift? De brandweer komt je uiteraard bevrijden. De factuur, gebaseerd 
op de gepresteerde uren van personeel en ingezet materiaal, wordt naar de beheerder 
van de lift gestuurd. 

Verloor je voertuig olie op de openbare weg? Het wegdek opruimen gebeurt door de 
brandweer. De factuur wordt bezorgd aan de vervuiler van het wegdek. 

geen taak voor de brandweer

BRANDWEER
 GRATIS INTERVENTIES*

        Brand blussen. 

Dat is overduidelijk een kerntaak van de brandweer 
en dus gratis. Ook voor een vermoeden van brand 
rukken we uit. Denk aan: brandgeur die afkomstig 
blijkt te zijn van een te felle barbecue, ...  

        Helpen bij dreigend brand- en  
ontploffingsgevaar.

Gasgeur? Of vermoeden van een CO-intoxicatie? 
Een bom ontdekt? Ook hiervoor komt de brand-
weer gratis langs. 

        Technische interventies om mensen te  
beschermen of te redden die in nood verkeren. 

Gekneld in je voertuig na een ongeval? Ook hier is 
de bevrijding gratis. Het eventuele ziekenvervoer 
niet. 

Wanneer bezorgde familieleden, kennissen of  
medische hulpverleners vrezen voor een ver-
moedelijk slachtoffer, dan zal de brandweer ook 
gratis toegang verschaffen tot die woning. 

       De ziekenwagen bijstaan bij dringend zieken-
vervoer. 

Soms komt de ziekenwagen ter plaatse voor 
dringende medische hulp, maar kan de patiënt 
bijvoorbeeld niet eenvoudig uit de woning worden 
gehaald. Dan kan de brandweer assistentie bieden. 
Ook dat is gratis. 

       Bij een loos alarm.

De brandweer gebeld ter goeder trouw, maar er 
bleek dan toch niets aan de hand? Geen nood. 
Hiervoor volgt geen factuur. 

Bellen voor de grap naar het 

noodnummer waardoor de brand-

weer uitrukt? Hiervoor volgt een 

factuur. 

Iemand bevrijden uit een lift? Dat 
is een betalende dienst. Ook het  
opruimen van de weg is niet gratis. 

Sleutels kwijt?  
Tip: bel een slotenmaker. 

Zandzakjes kan je tegen betaling 
via de brandweer verkrijgen. We 
ontlenen ze echter niet. 



 

       Helpen bij overstromingen en rampen. 

De brandweer komt ook langs voor storm- en 
waterschade na stormweer, waarbij overduidelijk 
meerdere straten en huizen zijn ondergelopen. 

Een kelder die is ondergelopen zonder dat er sprake 
was van extreme weersomstandigheden; daarvoor 
komt de brandweer niet langs. 

       Bestrijden van rampspoedige gebeurtenissen 
en catastrofen. 

We maken het liever niet mee, die grote rampen. 
De gasramp in Gellingen staat nog in ons geheugen 
gegrift. Maar ook daar staat de brandweer dus 
kosteloos voor je klaar. 

       Drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de 
burger. 

In geval van een vrij ernstig watertekort of van een 
watertekort in een vrij omvangrijk gebied. 

       De coördinatie van hulpverleningsoperaties 
en waarschuwing aan de bevolking. 

Dat kan bijvoorbeeld de evacuatie van een school, 
rusthuis, ... zijn. 

       Internationale opdrachten van de Civiele  
Bescherming. 

*Overeenkomstig art. 2 van het KB van 25 april 2007 worden bovenstaande opdrachten gratis  
uitgevoerd door de hulpverleningszone. 

Uitgezonderd de afdekking van een 

gebouw met een zeil. Dat is een 

betalende dienst. 

PREVENTIE-
ADVIES



Een woningbrand overkomt mij niet, denken er nog vaak veel mensen. Toch krijgt de 
brandweer er elk jaar duizenden meldingen van. Daarom vinden we het als brandweer 
zo belangrijk om jullie allemaal tips mee te geven om brandveilig te leven, wonen, 
ontspannen en leren. 

        Leef en woon brandveilig: voor burgers.

Elke seconde telt! Een brand heeft slechts drie minuten nodig om zich volledig te 
ontwikkelen. Zo veroorzaakt rook ook veel meer slachtoffers dan de vlammen! 
 
Meer info: www.hvzfluvia.be/woonbrandveilig.

        Ontspan brandveilig: voor verenigingen. 

Samen op stap met je vereniging: steeds leuk! Maar heb je er ooit bij stilgestaan dat 
die soms zo gezellige samenkomsten sneller dan je denkt kunnen aflopen op een 
sisser? Het gevaar schuilt soms in een klein hoekje. En de volkswijsheid zegt het: een 
gewaarschuwd man is er twee waard.

Meer info: www.hvzfluvia.be/ontspanbrandveilig.

        Leer brandveilig: voor scholen. 

Jong geleerd is oud gedaan, zegt het spreekwoord. En dat is ook zo bij het bouwen 
aan een brandveilige omgeving. Fluvia werkte daarom samen met Stichting Brand-
wonden een educatief aanbod uit. 

Meer info: www.hvzfluvia.be/leerbrandveilig.

PREVENTIEADVIES
 TECHNISCHE PREVENTIE

 
• Een attest nodig voor de uitbating van een kinderopvang?  
• Een brandvoorkomingsadvies nodig voor de omgevingsvergunning in je bouwdossier?  
• Een attest nodig voor de uitbating van een hotel, ziekenhuis of RVT?  
• Preventieadvies nodig van de brandweer voor je evenement? 

Ons zonaal preventiebureau staat in voor al deze opdrachten.  
Zij handelen uitsluitend in opdracht van de burgemeester. 

Ik ben architect en wil een bouwdossier bespreken met de brandweer voordat ik 
het indien bij de overheid. 

•  Administratieve kost:  
•  Bespreking (vb. 45 min.): 

De gemeente vraagt advies n.a.v. een omgevingsvergunning. 

•  Administratieve kost:  
• Behandeling (vb. 2u): 

Je baat een hotel uit en wil een attest brandveiligheid. 

•  Administratieve kost:  
• Plaatsbezoek (vb. 1,5u): 
• Verslag met attest (vb. 1,5u): 

 

€ 80 
€ 80

Tarieven* (cumulatief)

• Administratieve kost:  € 80 
• Bespreking dossier:  € 80/ begonnen uur  
• Rapportering:   € 80/ begonnen uur  
• Plaatsbezoek (op vraag): € 80/ begonnen uur  

  *niet BTW-plichtig. 

Vrijstellingen 

In specifieke gevallen worden er geen kosten aangerekend voor de technische preven-
tie. 

• Wanneer een sport-, jeugd- of cultuurvereniging uitsluitend met vrijwilligers werkt en 
daarbij een preventieadvies of controleverslag zonder opmerkingen heeft, dan zal die 
vereniging geen factuur ontvangen. 

• Preventie voor gebouwen, uitgebaat door een openbaar bestuur zijn eveneens vrij-
gesteld van retributie. 

Het zonecollege van de hulpverleningszone kan uitzonderlijk, wanneer daar een 
goede motivering voor is, vrijstellingen of afwijkingen toestaan. Hetzelfde geldt voor 
interventies voor stormschade of wateroverlast i.k.v. storm- en noodweer. Ook hier 
kan de zoneraad uitzonderlijk een vrijstelling voor verlenen. 

SENSIBILISERING  //  leef, woon, ontspan en leer brandveilig 

€ 80 
€ 160

€ 80 
€ 160 
€ 160

gratis dienstverlening. 

PRAKTIJKVOORBEELDen



Van zodra onze ambulanciers tussenkomen, volgt een factuur van € 60. 

AMBULANCE
Opdrachten van onze ziekenwagens i.k.v. de dringende geneeskundige hulpverlening zijn om-
schreven in het K.B. van 28 november 2018 wat betreft de facturatie van een tussenkomst  
dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. 

Hoe wordt het bedrag van mijn factuur berekend? 

Sinds 1 januari 2019 wordt er voor iedere interventie een forfait van 60 euro aan-
gerekend. In 2020 zal dit bedrag geïndexeerd worden naar € 60,84. 

Ik ben niet vervoerd geweest, maar ik heb toch mijn factuur ontvangen.  
Hoe komt dit? 

Je ontvangt een fatuur van zodra er contact is geweest tussen de ambulancier en 
de patiënt, met of zonder transport naar het ziekenhuis. 

Moet ik het volledige bedrag zelf betalen? 

Heb je een hospitalisatieverzekering? Neem zeker contact op met de verzekering, 
vaak is het vervoer met de ambulance voorzien in de polis. 

Het bedrag dat je terugvindt op de factuur is het bedrag waarin reeds de tussen-
komst van het ziekenfonds verwerkt is. 

Bij een arbeidsongeval, kan de factuur naar de verzekering worden gericht? 

De factuur staat altijd op naam van de patiënt. Je neemt best met je werkgever 
contact op om na te gaan wat de volgende stappen zijn. Het blijft natuurlijk jouw 
verantwoordelijkheid dat de factuur binnen de vooropgestelde termijn is betaald. 

AMBULANCE

VEELGESTELDE VRAGEN



ZO ZIT DAT

Wettelijke opdrachten 

De brandweer heeft een aantal wettelijke opdrachten die zijn vastgelegd door 
de overheid en die we dus ook gratis uitvoeren. Voor bepaalde andere tussen-
komsten, wordt er wel een factuur opgemaakt. 

Tarieven 

Wil je weten wat de tussenkomst van de brandweer je zal kosten? De exacte  
bedragen vind je terug in het retributiereglement op onze website  
www.hvzfluvia.be/tarieven. 

Het retributiereglement - goedgekeurd door de zoneraad waarin de burge-
meesters van de verschillende gemeenten van onze hulpverleningszone zetelen 
- beschijft de taken van de brandweer met het bijhorende tarief. 

Betaling van je factuur 

• We vragen je om je ontvangen factuur binnen 30 dagen te betalen. 

• Niet betaald binnen deze termijn? Dan ontvang je een herinnering met de 
vraag om binnen de 30 dagen te betalen. Nog steeds niet betaald? Dan volgt een 
aangetekende herinnering met de vraag om binnen de 30 dagen te betalen mét 
een bijkomende kost. Deze kost bestaat uit een administratieve kost van 15 euro 
+ de portkosten van de aangetekende zending. Is na deze periode de betaling nog 
steeds niet in orde, dan gaat het dossier door naar de gerechtsdeurwaarder. 

• Niet akkoord met onze factuur? Wend je dan schriftelijk tot het zonecollege van 
Hulpverleningszone Fluvia, Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk. 

Nog niet helemaal duidelijk? Neem vrijblijvend contact op met team financiën 
van Hulpverleningszone Fluvia: retributie@hvzfluvia.be of 056 23 99 45. 

ZO ZIT DAT



V.U.:  
burg. Francis Benoit, voorzitter zoneraad 

Hulpverleningszone Fluvia  
Doorniksesteenweg 214a 
8500 Kortrijk 

056 23 99 70 
info@hvzfluvia.be 
www.hvzfluvia.be
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