
HULPVERLENINGSZONE

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

De zoneraad,

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende civiele veiligheid, inzonderheid de artikelen 67,778,

L79 en224;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de

hulpdiensten die kunnen verhaald worden en deze die gratis zijn;

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 apríl 1995 houdende vaststelling van het

tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli

L964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;

Overwegende dat de wettelijke voorziene verhaalbare opdrachten en opdrachten van

brandprevent¡e ten gunste zijn van particulieren, of van private en/of openbare instellingen en het

bijgevolg gerechtvaardigd is de kosten ervan door te rekenen aan hen in wiens voordeel of op wiens

vraag de opdracht verricht wordt;

Overwegende dat volgens artikel 2bis/I, 51, lid L van de wet van 31 december 1963 betreffende de

civiele bescherming, de kosten van de prestaties verricht buiten de interventies bedoeld in artikel

2bis, 51 (zijnde de niet-wettelijke opdrachten), moeten verhaald worden door de gemeente en de

Staat ten aanzien van de begunstigde van deze prestatie;

Overwegende de besprekingen van de Zoneraad van24/4/2O15,29/5/2OL5 en25/3/2016 met

betrekking tot wijzigingen aan het retributiereglement;

Na beraadslaging bekrachtigd door de Zoneraad op 25 maart 2016;

Besluit:

Artikell

Er wordt met ingang van L mei 2016 een retributie geheven op tussenkomsten van de

brandweerdiensten voor opdrachten die niet opgesomd zijn in art¡kel 2 van het KB van 25 april2OOT

Dit reglement vervangt het reglement van 9 januari 2015 met haar bijhorende wijzigingen.

Artikel2
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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;
2l de technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een

noodoproep om mensen te beschermen ofte redden;

3) bestrijding van rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen uitgezonderd de afdekking
met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2";

4l de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;

5) de internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten
inzake de bestrijding tegen vervuiling;

6) de drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval een vrij ernst¡g watertekort
of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;

7l de waarschuwing aan de bevolking;

8) de interventie naar aanleiding van een loos alarm;

Artikel3

Volgende forfaitaire tarieven gelden voor volgende limitatieve lijst van interventies
a) Falende alarminstallatie: € 150

b) Wespennesten: gratis

c) Redden van huisdieren: € 30

d) Logistieke ondersteuning ziekenwagen:

i) Mankracht: € 150

i¡) Ladderwagen: € 300

De retributie voor interventies die niet in deze lijst zijn opgenomen wordt vastgelegd volgens de

tarieven in artikel 4.

Artikel4

51 De tussenkomsten van de ziekenwagen in het kader van de dringende medische hulpverlening is

geregeld cfr. de wet van 8 juli L964 en valt buiten dit retributiereglement.

$2 Volgende tarieven gelden voor interventies uitgezonderd deze bedoeld in artikel 2 en3, en zaken

in strijd met de wet: milieuvervuiling, afvalverbranding, ... (niet-limitatieve lijst), alsook signalisatie

aan een andere dienst dan de brandweer.

a. Personeel

i. € 2o/u/persoon tijdens de weekdagen tussen 6u en 22u

ii. € 3O/u/persoon tijdens de weeknachten tussen 22u en 6u

iii. € 30/u/persoon op zaterdag (0-24u)

iv. € 40/u/persoon op zon- offeestdag (0-2au)

Er wordt minimaal 2u gefactureerd, ieder begonnen extra uur wordt volledig gefactureerd.

b. Materieel- rollend materieel

i. B(E)-rijbewijs: € 75lu
¡i. C(E)-ríjbewijs:€100/u

met uitzondering van ladderwagen/hoogtewerker: € 150/u
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iii. Boot: € 75lu

c. Verbruiksgoederen tegen kostprijs per begonnen eenheid (doos, zeeppatroon, bidon,

zandzakken die preventief geleverd worden, ...)

Het zonecollege stelt deze kostprijs vast op basis van de laatste aankoop.

53 Kosten veroorzaakt door een noodzakelijke tussenkomst van een derde partij worden integraal

aan de begunstigde doorgerekend.

Artikel5
Voor het gebruik van uitgeleend materiaal wordt een waarborg aangerekend.

Het zonecollege stelt deze waarborg vast.

Artikel6

$1 Volgende forfaitaire tarieven gelden cumulatief voor de volgende preventieopdrachten (exclusief

de zachte preventie in het kader van sensibilisering: zie ons aanbod op http://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

g. Controle horecazaak: € 100

$2 Verenigingen actief in het domein van sport, jeugd en cultuur en openbare diensten kunnen een

vrijstelling bekomen van de retributie als bedoeld in $1 onder één van de volgende voorwaarden:
1) De vereniging werkt op gemeentelijk niveau uitsluitend met vrijwilligers;

2l De vereniging heeft een preventieadvies/controleverslag zonder opmerkingen.

3) Preventie voor openbare gebouwen of eigendom van gemeentes die deel uitmaken van de

hulpverleningszone, wanneer deze door een openbaar bestuur (Politiezone, OCMW, ...)

uitgebaat worden.

ArtikelT

91 Het zonecollege wordt gemachtigd in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering
vrijstellingen te verlenen.

52 De voorzitter wordt gemachtigd om in uitzonderlijke gevallen en mits omstandige motivering
afwijkingen op dit regelement toe te staan.

53 Opdrachten vanuit de veiligheids- of evenementencel, zijn vrijgesteld.

94 lnterventies voor stormschade en wateroverlast in het kader van storm- en noodweer kunnen

uitzonderlijk vrijgesteld worden.

Artikel 8
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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 volgende op de factuurdatum.

B¡j 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 zeñding 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.

Namens de zoneraad

Voor eensluidend afschrift

Hillert Bingé

Secretaris

Claude Croes

Voorzitter
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