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, … Sommige interventies zijn gratis,
voor andere moet je betalen.

WAT DOET DE BRANDWEER GRATIS?

• Brand bestrijden.
• Helpen bij dreigend brand- of ontploﬃngsgevaar.
• Ingrijpen om mensen te beschermen of te redden (o.a.):
• mensen bevrijden uit liften;
• wespennesten verwijderen;
• drenkelingen redden;
• personen bedolven onder puin redden;
• personen gekneld in een voertuig bevrijden;
• CO-metingen uitvoeren;
• mensen redden bij elektrocutie, …
• Dieren redden als er geen andere mogelijkheden zijn
of als een snelle tussenkomst nodig is.
• Uitrukken bij een loos alarm, wanneer de brandweer
te goeder trouw werd verwittigd.
• Helpen bij overstromingen en rampen.
• Ook als je ter goeder trouw de hulpdiensten verwittigt,
volgt er geen factuur:
• Je denkt dat er ergens een bom ligt, hoewel het
om een onschuldig pakket gaat.
• Je neemt een gasgeur waar, maar er is niets aan de hand.
• Je verwart zonlichtweerkaatsing met brand.
• Je houdt barbecuerook aan voor brand.

WAT DOET DE BRANDWEER NIET GRATIS?
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Preventieopdrachten uitvoeren.
Bijstand aan de ziekenwagen voor logistieke hulp.
Het vervoeren van zieken en gewonden*.
Technische interventies die niet bedoeld zijn om mensen
te beschermen of te redden:
• de toestand stabiliseren van lekkende containers of tanks;
• duikopdrachten;
• gevaarlijke stoffen neutraliseren;
• metingen en controles uitvoeren.
Redden van huisdieren.
Tussenkomsten n.a.v. een falende alarminstallatie.
Water leveren, enkel na schriftelijke toelating van De Watergroep.
De brandweer levert nooit drinkwater, wel de Civiele Bescherming.
Vervuiling bestrijden en voorkomen.
De rijweg opruimen na een verkeersongeval, verlies van lading, oliespoor, …
Tussenkomen bij schadegevallen door vb. slecht onderhoud
of een technisch defect:
• een ondergelopen kelder leegpompen;
• gevelstenen verwijderen die dreigen te vallen;
• overhellende schouwen;
• loshangende dakgoten, reclamepanelen, vlaggen, ...;
• afdekken van een gebouw met een zeil;
• …
Tussenkomen in zaken die in strijd zijn met de wet
(brandstichting, afvalverbranding, ...).

*De tarieven voor de tussenkomsten van de ziekenwagen zijn geregeld
cfr. De wet van 8 juli 1964.

WIE BETAALT?

Aan wie worden de kosten voor een interventie nu echt aangerekend, vraag je
je misschien af? Niet noodzakelijk aan de persoon die de brandweer alarmeerde.
In regel zijn de kosten wel voor rekening van de persoon voor wie het voordeel
van de interventie gebeurde. Als de persoon niet aansprakelijk is voor de
gebeurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is.
Raadpleeg je verzekeringsmaatschappij en/of mutualiteit voor eventuele
terugbetalingen.
De prijs voor een interventie hangt af van de gebruikte voertuigen, het gebruikte
en verbruikte materiaal, de personeelskosten en de duur van de interventie. De
tarieven worden vastgelegd door de zoneraad.
Het retributiereglement van hulpverleningszone Fluvia
is digitaal te raadplegen: www.hvzﬂuvia.be/opdrachten.
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Tel.: 056 22 44 44
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