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Uittreksel uit het register van de
beraadslagingen van de zoneraad

Vergadering van 3l januari 2019

Aanwezig de heren Dries, burgemeester-voorzitter, mevr. Schrijvers, Steegen, Broers, Brouns,
Seurs, Tollenaere, Keulen, mevr. Vandeweerd, Raskin, Ceyssens, Terwingen, Vos, Yzermans,
burgemeesters

Retributie voor sommige tussenkomsten van de brandweerzone ten laste van natuurlijke of
rechtspersonen.

DE RAAD

:

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van25
apnl2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en
diegene die gratis zijn;
Gelet op besluit 67 van de prezoneraad van 12 september 2014 over de retributie voor sommige
tussenkomsten van de brandweerzone ten laste van natuurlijke of rechtspersonen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de kosten van de interventies ter bestrijding van vervuiling en het wijkomen van
gevaarlijke stoffen, van de interventies tot wegwerken, neutraliseren of vernietigen van giftig afual
en van de interventies die buiten de wettelijke opdrachten uitgevoerd worden, volgens de wet
verhaald moeten worden (art. 85 van de wet24ll2ll976);
Overwegende dat de tussenkomsten voor dringende medische hulp worden verhaald volgens het
koninklijk besluit van28 november 2018
Overwegende dat volgens artikel 178 van de wet van 15 mei2007 betreffende de civiele veiligheid,
de kosten van de prestaties verricht buiten de interventies bedoeld in artikel I I moeten verhaald
worden door de gemeente en de Staat ten aanzien van de begunstigde van deze prestatie.
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BESLUIT:
Artikel

l

Met ingang van I januan 2019 wordt door de brandweerzone Oost-Limburg een retributie geheven
voor de kosten van interventies en prestaties van de brandweerdiensten zoals hieronder bedoeld. De
retributie is verschuldigd door de begunstigde van de interventie (de fysieke of rechtspersoon voor
wie de interventie uitgevoerd wordt) op basis van de tarieven vermeld in artikelen 2 en3.
Verhalen interventies en prestaties :
1. optreden van de brandweer bij kwaadwillige enlof misleidende oproepen (valse oproepen);
2. optreden van de brandweer bij het moedwillig aansteken van vuurhaarden (brandstichting,
afralbranden,...);
3. de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (wet van 8 augustus
1980);
4. het opruimen van vervuiling, al dan niet ten gevolge van nalatigheid of onachtzaamheid van
de uitbater of gebruiker, volgens het principe "de bevuiler betaalt"(wet 2411211976 art. 85);
5. dringende geneeskundige hulpverlening (wet van 8 juli 1964 met aanpassingen);
6. bestrijden van wateroverlast in ondergelopen kelders e.d. als gevolg van een natuurlijke
oorzaak (noodweer uitgezonderd) of als gevolg van een breuk in het waterleidingsnet waarop
de bewoner van het geteisterde gebouw toezicht heeft en het bestrijden van wateroverlast in
lek geworden scheepvaartuigen e.d.;
7. het bevrijden van dieren wanneer het leven van deze dieren geen gevaar loopt ofvangen van
dieren die verdwaald of ontvlucht zijn;
8. het vrijmaken van openbare wegen en terreinen wanneer er een belemmering bestaat voor
personen enlof dieren en indien er geen onmiddellijk gevaar bestaat voor personen en
goederen;
9. het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten; het neutraliseren van bijenzwermen
of -nesten, die geen onmiddellijk collectief gevaar meebrengen voor personen;
10. brandwachten of andere bewaking- of uitvoeringsopdrachten;
I l. het leveren van water aan personen en dieren, andere dan noodsituaties en of uitzonderlijke
omstandigheden;
12. preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen of bijzondere risicohoudende organisaties;
13. openen van deuren op verzoek van eigenaar/bewoner;
14. stilleggen van alarm en andere sirenes;
15.loze oproep via automatische brandoproep of de tussenkomst naar aanleiding van een falend
technisch alarm (met uitzondering van het eerste falen van het alarm in elk nieuw
kalenderjaar);
16. het bergen van voertuigen of voorwerpen uit een kanaal op aanvraag van andere dan een
overheidsinstelling;
17. beschermen van persoonlijke goederen naar aanleiding van inbraak of ongeval op aanwaag
van andere dan een overheidsinstelling;
18. wegnemen of vastzetten van een Tv-antenne, dakgoot, schoorsteen, aßluiting, uithang- of
reclamebord, gevelstenen) ent..... die op de openbare weg dreigen te vallen wegens gebrek
aan onderhoud of verval;
19. het opleiden van personeel met uitzondering van het instrueren van personeel van
overheidsinstellingen ;
20. de uitgevoerde prestaties die niet opgenomen zijn in dit retributiereglement en die buiten de
interventies opgenomen in artikel 2bis$ 1 van de wet van 3 1 decemb er 1963 vallen;
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Artikel2
De tarieven worden vastgesteld als volgt:
Personeel & Materieel
Een forfaitaire interventiekost van70 € per uur, per personeelslid ongeacht

zljn

graad en functie

en inclusief het benodigde interventievoertuig met de nodige verbruiksgoederen zoals olie en
brandstof.
De uurvergoeding wordt verhoogd met 25Yo voor interventies tijdens de nacht (tussen 22u en
6u) en met 50 o/o voor interventies op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
Foffaitbedragen
W'espennesten

Afualverbranding
Ongeval gevaarlijke stoffen,
mili euverontreini ging

30 € via bancontact
40 € via factuur
aantal personeelsleden x uurtarief x tijdsduur
aantal personeelsleden x uurtarief x tijdsduur
+ aankoopprijs van de verbruikte gespecialiseerde materialen (bijv. handschoenen,

chemiepak,...)
Wateroverlast door breuk na de teller
Dichtmaken raam/deur op verzoek
eigenaar/bewoner
Dichtleggen daken
Opruimen van de weg (indien geen
ambulance en geen bevrijding)
Vangen van gevluchte dieren
Brandwachten niet beslist door de
gemeentelijke veiligheidscel
Kwaadwillige of misleidende oproepen
Loze oproep via automatische melding
Stilleggen brand- of inbraakalarm
Openen van deur op verzoek van
eigenaar/berwoner
Vervangen deurslot
Waterlevering (per tankwagenlevering)
Horizontale evacuatie of hulp aan
ambulanciers (mankracht)
Wegnemen van elementen die op de weg
dreigen te vallen door gebrek aan onderhoud (dakgoot, schoorsteen, reclamebord,

aantal personeelsleden x uurtarief x tiidsduur
aantal personeelsleden x uurtarief x tijdsduur
aantal personeelsleden x uurtarief x tiidsduur
aantal personeelsleden x uurtarief x tijdsduur
+ 30 € per zak korrels/per zeeppatroon
+ € 6 per liter detergent
aantal personeelsleden x uurtarief x tiidsduur
aantal personeelsleden x uurtarief x tijdsduur
150 €
150 €
150 €
100 €

50€
1s0 €
150 €
150 €

...)

l0 € per 24v

Uitlenen blustoestellen
Uitlenen stutten

5

Lege zandzakken
Uitlenen persslangen

Dan overdracht : € 30 per sfut
0,5 €
2,5 €per 24u/per slang

€ per 24u
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Signalisatie (bij andere dan eigen
interventies
Opleiding in oefenkelder

€.200

€25 per uur per persoon

Drin gend v erv o er per ambul anc ew a gen
Te factureren volgens het Koninklijk besluit van 28 november 2018, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 21 december 2018, betreffende de facturatie naar aanleiding van een
tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst.

Artikel3
De duur van de per uur getarifeerde prestatie is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van
vertrek uit de brandweerkazeme en het uur van terugkeer in de kazerne.
Iedere prestatie wordt minimum voor één uur aangerekend en elk begonnen uur wordt volledig aangerekend.

Artikel4
Interventies uitgevoerd door derden
De kosten, voortvloeiend uit de interventies die door derden uitgevoerd worden op vraag van de
brandweerdienst, en die ten laste komen van de brandweer, worden verhaald ten laste van hun
begunstigden.

Artikel5
Onrechtstreekse kosten bij vervuiling, vrijkomen van gevaarlijke producten en milieuschade
Bij de interventies ter bestrijding van vervuiling, van het vrijkomen van gevaarlijke producten en
van milieuschade worden de ramingskosten, de administratieve, juridische en handhavingkosten,
kosten voor het verzamelen van gegevens en andere algemene kosten en kosten in verband met
monitoring en toezicht bijkomend in rekening gebracht ten aanzien van de eigenaar van de
producten of ten aanzien van de exploitant. Voor deze kosten wordt per interventie van deze aard
een forfait aangerekend van max.l2,5o/o van de werkelijke kosten van de interventie.

Artikel6
De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht, door storting aan de kas van de

brandweerzone, of door storting of overschrijving op het rekeningnummer BE32 0910 1884 4402
Een consignatie als waarborg kan vóór de uitvoering van de prestatie geëist worden.

Artikel

T

Vrijstelling

a.

b.

De retributie voor de preventieve aanwezigheid van de brandweer dient niet betaald te
worden indien is voldaan aan één van de volgende criteria:
. een preventieve aanwezigþeid is wettelijk verplicht
. een preventieve aanwezigheid wordt door de gemeentelijke veiligheidscel
noodzakelijk geacht op basis van een verhoogd veiligheidsrisico
Het zonecollege kan andere gemotiveerde vrijstellingen verlenen.
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Artikel

S

Bij niet betaling van de 'onbetwiste' en opeisbare retributie wordt de aanmaningsprocedure opgestart (1" aanmaning met 10 € administratiekost, 2" aanrnaning met aanrekening van 20 € als administratiekost en kosten voor de aangetekende zending), die leidt tot uitvaardiging van een dwangbevel
door de financieel beheerder. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot (cfr. artikel 94 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen).
Bij niet betaling van de 'betwiste' en opeisbare retributie wordt deze burgenechtelijk ingevorderd.

Artikel9
Deze verordening wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen.
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