Retributie op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst van
de brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie geleverd
door de diensten van de hulpverleningszone
-

-

Artikel 173 van de Grondwet
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen
Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die verhaald
kunnen worden en degene die gratis zijn en latere wijzigingen en in het bijzonder artikel 4
Besluit van 4 juli 2016 houdende het vestigen van een zonale retributie op de verhaalbare opdrachten
van de operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de brandweerpreventie
Beslissing nr. E.T. 128.051 van 14 december 2015 van FOD Financiën houdende een beslissing inzake
btw-belastingplicht van de Hulpverleningszones bij potentiële concurrentieverstoring van enige
betekenis.
De verhaalbare opdrachten van de hulpverleningszone vallen onder de toepassing van de
btw-regelgeving wat bijgevolg betekent dat de Hulpverleningszone op deze verkoopfacturen 21% btw
dient aan te rekenen en af te dragen voor zover concurrentieverstorend en van enige betekenis (omzet
> € 25.000/jaar)
Bekrachtigd door de zoneraad van de hulpverleningszone Fluvia van 22 november 2019
Gewijzigd in de zoneraad van 10 december 2021

Artikel 1
Het vorig retributiereglement houdende het vestigen van de zonale retributie op de verhaalbare
opdrachten van de operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de
brandpreventie wordt opgeheven en met ingang van 1 januari 2020 vervangen door hetgeen volgt;
De wijzigingen n.a.v. het besluit van de zoneraad van 10 december 2021 treden in werking op 1
januari 2022;

Artikel 2
Overeenkomstig art. 2 van het KB van 25 april 2007 worden volgende opdrachten gratis uitgevoerd
door de hulpverleningszone:
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

Artikel 3
De tussenkomsten van de ziekenwagen in het kader van de dringende medische hulpverlening is
geregeld cfr. het koninklijk besluit van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding
van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst en valt
buiten dit retributiereglement.

Artikel 4
Volgende forfaitaire tarieven gelden voor volgende limitatieve lijst van interventies:
1. Nutteloze oproep ten gevolge van een technische brandmelding (technisch probleem of fout
in de meldingsprocedure):
a. Bij de eerste oproep van dit type in het rollend jaar: €150
b. Vanaf de tweede brandweertussenkomst van ditzelfde interventietype binnen het
rollend jaar voor dezelfde begunstigde: € 500
c. Autonome rookmelders worden niet als technische brandmelding gezien. Een uitruk
n.a.v. alarmering door een autonome rookmelder wordt vrijgesteld van retributie.
2. Wespenverdelging: € 60/nest.
3. Bevrijden, redden en vangen van dieren: €30
Enkel dieren in nood.
4. Redden van (landbouw)dieren en mestgassen: een basis- of startaanbod is gratis en omvat
12 manuren en 1 voertuig rijbewijs C(E). Alle meerprestaties en extra middelen buiten dit
startaanbod worden aangerekend volgens artikel 5 van dit reglement.
5. Het bevrijden van personen in liften na een technisch defect en gevolgd door technische
hulpverlening: € 300 / interventie.
6. Weergerelateerde interventies: € 200 euro per interventie. Wanneer een bijkomend middel
wordt opgeroepen en/of de interventie duurt langer dan 1 uur dan wordt het forfaitair tarief
verhoogd met € 200 per bijkomend opgeroepen middel en/of per begonnen uur.
7. In geval het een interventie zonder voorwerp betreft (er dienen geen handelingen ter plaatse
te worden verricht) wordt een forfaitaire vergoeding vastgelegd van:
a) €150 /interventie ingeval een uitruk van 6 personen of minder.
b) €250 /interventie ingeval een uitruk van meer dan 6 personen.

Artikel 5
Volgende tarieven gelden voor interventies, uitgezonderd deze bedoeld in artikel 2 en 4, en voor
interventies naar aanleiding van handelingen in strijd met de wet: milieuvervuiling, afvalverbranding,
brandstichting, technische hulpverlening, enz. (niet-limitatieve lijst):
1. Personeel
a. € 80/u/opgeroepen personeelslid
Ieder begonnen uur wordt volledig gefactureerd.
2. Rollend materieel:
a. € 80/u/opgeroepen voer- of vaartuig
Ieder begonnen uur wordt volledig gefactureerd.
3. Gebruiks- en verbruiksgoederen tegen kostprijs per begonnen eenheid
(doos, zeeppatroon, bidon, zandzakken, ...)
4. Kosten veroorzaakt door een noodzakelijke tussenkomst van een derde partij worden
integraal aan de begunstigde* doorgerekend.
*Begunstigde: de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie of prestatie
uitgevoerd wordt, zoals omschreven in artikel 1§1 van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling van de
opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.

Artikel 6
Volgende tarieven gelden cumulatief voor elke preventieopdracht over gebouwen, evenementen en
infrastructurele werken (exclusief de zachte preventie in het kader van sensibilisering: zie ons aanbod
op https://www.hvzfluvia.be):

1.
2.
3.
4.

Administratieve kost : € 80
Bespreking : € 80 / begonnen uur
Plaatsbezoek : € 80 / begonnen uur
Rapportering : € 80 / begonnen uu

Artikel 7
De tarieven vermeld in artikel 4 en 5 van dit reglement zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 8
1. Verenigingen actief in het domein van sport, jeugd en cultuur kunnen een vrijstelling bekomen van
de retributie als bedoeld in artikel 6 onder de volgende voorwaarden:
a. De vereniging werkt op gemeentelijk niveau uitsluitend met vrijwilligers
b. De vereniging heeft een preventieadvies/controleverslag zonder opmerkingen
2. Preventie voor openbare gebouwen of eigendommen van gemeentes die deel uitmaken van de
hulpverleningszone, kunnen vrijstelling bekomen wanneer deze door een openbaar bestuur
uitgebaat worden. Een openbaar bestuur is een lokaal bestuur of een rechtstreeks aan het lokaal
bestuur verbonden organisatie.

3. Het zonecollege wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering
vrijstellingen te verlenen.
4. Interventies voor stormschade en wateroverlast in het kader van storm- en noodweer kunnen
uitzonderlijk door de zoneraad vrijgesteld worden. Als richtinggevend beoordelingscriterium wordt
verwezen naar storm- en wateroverlast die een zonale impact heeft en om die reden dan ook als
uitzonderlijk moet worden beschouwd.
5. Technische interventies op de openbare weg worden, voor zover er geen vervuiler/veroorzaker
kan worden aangeduid, niet gefactureerd aan de lokale besturen (wegbeheerders) die
(gedeeltelijk) instaan voor de financiering van HVZ Fluvia middels jaarlijks wederkerende dotaties.

Artikel 9
De betalingsuitnodiging vermeldt de contactpersoon waarbij men terecht kan voor een vraag met
betrekking tot de gefactureerde prestatie.
Bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend, binnen een termijn van 30 dagen volgend op de
factuurdatum, gericht aan het zonecollege, Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk.
De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum.
Wordt een factuur opgemaakt lastens een minderjarige dan zijn de ouders, bij toepassing van artikel
1384, lid 2 B.W., hoofdelijk aansprakelijk voor deze factuur.
Bij niet-betaling wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 30 dagen na
datum van de herinnering.
Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste
waarschuwing aangetekend verstuurd met verzoek te betalen binnen de 30 dagen na datum van
opmaak van de aangetekende laatste waarschuwing. Er wordt bovenop de kosten voor de

aangetekende zending een administratiekost aangerekend van € 15 per dossier. Bij niet-betaling
binnen de 30 dagen na het versturen van de laatste waarschuwing wordt het dossier overgemaakt
aan de gerechtsdeurwaarder en voorbereid voor het voeren van een procedure voor de gewone
burgerlijke rechtbank.
Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied
waarin de maatschappelijke zetel gevestigd is.

