Brandweer Zone Rand
Ruiterijschool 1 bus 2
2930 Brasschaat
03 369 64 00
info@brandweer.zonerand.be

Retribu ereglement Brandweer Zone Rand
ARTIKEL 1 - Doel en toepassingsgebied
Voor de dienstjaren 2020 tot 2025 he Brandweer Zone Rand de volgende retribu es:
1. een retribu e tot recupera e van de kosten van interven es conform de bepalingen van
ar kel 178 en 179 van de wet van 15 mei 2007 betreﬀende de civiele veiligheid en het K.B.
van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen
verhaald worden en diegene die gra s zijn:
● in geval van vervuiling
● in geval van andere interven es dan degene die zijn opgesomd in ar kel 2 van het K.B.
van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen
verhaald worden en diegene die gra s zijn.
2.

een retribu e tot recupera e van de kosten op alle uitgevoerde brandpreven e opdrachten
waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt.

Het voorwerp van deze retribu es wordt nader omschreven in ar kel 3.
Brandweer Zone Rand factureert tevens een forfaitaire vergoeding tot recupera e van de kosten op
dringende geneeskundige hulpverlening op grond van en in overeenstemming met de Wet van 8 juli
1964 betreﬀende de dringende geneeskundige hulpverlening en het KB van 28 november 2018 en
verdere wijzigingen betreﬀende de factura e naar aanleiding van een tussenkomst dringende
geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst.
ARTIKEL 2 - Begrippenlijst
Ter verduidelijking van dit reglement worden een aantal begrippen toegelicht.
Retribu e

Een vergoeding aan Brandweer Zone Rand volgens de
tarieven bepaald in ar kel 4 voor een verleende dienst
waarop al dan niet vrijwillig beroep werd gedaan. Het bedrag
van de retribu e staat in verhouding tot de kostprijs van de
geleverde dienst.

Schuldenaar

De persoon die de schuldenaar is van de retribu e ten
aanzien van Brandweer Zone Rand. De schuldenaar wordt
bepaald in ar kel 5 van dit reglement, al naargelang het
geval.

De beguns gde

De fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de
interven e uitgevoerd wordt (ongeacht wie de noodoproep
hee gedaan).
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Brandwacht

Ter beschikking houden van brandweerpersoneel en
-materieel op of naar aanleiding van een ac viteit die een
verhoogd veiligheidsrisico inhoudt en bedoeld is om de
veiligheid te verhogen. Dit kan zijn op een speciﬁeke loca e
of in de brandweerkazerne.

Forfaitair tarief

Vooraf bepaald vast bedrag (voor het eerste uur van een
interven e) waarin zowel personeel als materieel vervat zit.

Forfaitair aangerekende
interven es

Interven es die limita ef worden opgesomd onder ar kel 4
waarvoor een forfaitair tarief wordt aangerekend (voor het
eerste uur van de interven e).

Interven e

Ac eve handeling om een probleem of noodoproep op te
lossen waarvoor personeel en/of materieel van Brandweer
Zone Rand uitrukt, en elke andere opdracht of presta e van
Brandweer Zone Rand.

Loos alarm

Het ter goeder trouw verwi gen van de hulpdiensten terwijl
een uitruk niet nodig was.

Ten onrechte geac veerd of
falend technisch alarm

Een technische alarmering van de hulpdiensten veroorzaakt
door een slecht func onerend detec esysteem (vb. roken
onder een rookdetector, werkzaamheden die rook en/of stof
veroorzaken zonder de installa e te hebben uitgezet, koken
op niet daarvoor geschikte plaatsen, verkeerde plaatsing
rookdetector, het niet te goeder trouw of met opzet
onterecht indrukken van een brandmeldknop of doen afgaan
van een technisch alarm, het niet beantwoorden van een
beves gingsmelding van de aangesloten meldkamer zodat
deze laatste de hulpdiensten dient te verwi gen)

Vervuiling

Een aanslag op het natuurlijke milieu (zowel lucht, water als
bodem), waarbij de gewraakte producten een zichtbare of
meetbare schade of hinder veroorzaken of kunnen
veroorzaken voor de omgeving. Daaronder wordt eveneens
begrepen: hinder ten gevolge van een inbreuk op federale,
Vlaamse of gemeentelijke milieuwetgeving

Voorbespreking

Op basis van een aanvraag wordt binnen een bepaald kader
en met een duidelijk doel aanbevelingen/advies gegeven
inzake brandveiligheid.

Vooradvies, verslag controle

Het opmaken van een brandpreven everslag na het
uitoefenen van controle op de stukken van een
dossier of na het uitvoeren van inspec e ter plaatse.
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DIP (Digitaal Interven e
Pla orm) - Basis, midden,
complex dossier

Wat een basis, midden of complex dossier is, wordt
gedeﬁnieerd in het pla orm en bepaald door de brandweer
in func e van het risico.
- Basisdossier:
Eenvoudig dossier met maximaal twee plannen.
- Midden dossier:
Een dossier met meerdere plannen.
- Complex dossier:
Een dossier waar het door de aanwezigheid van speciﬁeke
risico's of als gevolg van de risicoanalyse noodzakelijk is
gedetailleerde informa e te geven over deze risico’s en hoe
gepast te reageren hierop. Het dossier zal, naast meerdere
plannen ook speciﬁeke scenario’s
beva en.

ARTIKEL 3 - Gra s opdrachten versus betalende opdrachten
§1. De volgende interven es voert Brandweer Zone Rand gra s uit:
1. De interven es betreﬀende de bestrijding van brand en ontploﬃng, met uitzondering van
brands ch ng bewezen op basis van een strafrechtelijke veroordeling in kracht van gewijsde.
2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het een noodoproep
betre 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 coördina e van de hulpverleningsopera es.
5. De interna onale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake
de bestrijding tegen vervuiling.
6. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij erns g
watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied tre .
7. De waarschuwing aan de bevolking.
8. De interven e naar aanleiding van een loos alarm.
§2. Alle andere interven es dan deze opgesomd in §1, hiervoor, alsook dringende geneeskundige
hulpverlening en brandpreven e opdrachten, voert Brandweer Zone Rand uit tegen betaling van een
retribu e aan de tarieven bepaald in ar kel 4, hierna.
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ARTIKEL 4 - Tarieven
$ 1. Voor de forfaitair aangerekende interven es hieronder vermeld, wordt het eerste uur steeds
aangerekend middels een forfaitair tarief per interven e.
Voor de interven es die in de tabel zijn aangeduid met een ‘*’ worden, indien de interven e langer
dan één uur duurt , extra kosten aangerekend volgens de tarieven opgenomen in de tabellen ‘inzet
materieel en ‘inzet personeel’.
$ 2. Voor tarieven die per uur worden uitgedrukt, geldt dat iedere begonnen periode van één uur
wordt aangerekend als een volledig uur.
$ 3. De presta es worden aangerekend voor de duur gelijk aan de jd verlopen tussen het vertrek uit
de kazerne en de terugkeer in de kazerne.
$ 4. De kosten van de interven es die door derden worden uitgevoerd in opdracht van Brandweer
Zone Rand en die ten laste komen van Brandweer Zone Rand worden tegen kostprijs aangerekend.
(bv. huur kraan, bouwondernemer, stabiliteitsbureau,...)
$ 5. Alle vermelde tarieven zijn steeds inclusief BTW.
$ 6. Voor niet forfaitair aangerekende interven es, wordt de interven e afgerekend volgens de
tarieven opgenomen in de tabellen ‘ inzet materieel’ en ‘inzet personeel’, rekening houdend met de
eﬀec eve duur jd van de interven e.
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A. BRANDWEER
1. Forfaitair aangerekende interven es (* voor een maximale inzet van 1 uur)
Omschrijving interven es

tarief

1. Ten onrechte geac veerd of falend technisch alarm:
● eerste alarm
● elk alarm dat volgt binnen een periode van 12 maanden te rekenen
vanaf het vorige.

gra s
800 euro

2. Het s lleggen van een alarmsignaal op vraag van de poli e.

300 euro

3. Logis eke of technische steun op vraag van poli e en/of gerechtelijke
autoriteiten (bv. toegang tot gebouw/terrein, verlich ng, bijstand
ladderwagen,...).

300 euro

4. Valse kwaadwillige oproep.

1.500 euro

5. Ondersteuning bij opdrachten aan of op het water (o.a. bergen van
dode dieren, takelwerkzaamheden,...).

410 euro*

6. Technische beveiligingswerkzaamheden (behalve wanneer het gaat
om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden):
wegnemen of beveiligen van voorwerpen of objecten (een antenne,
dakgoot, afslui ng, gevelelementen, bomen/takken verwijderen en
opruimen, enz..) die op de openbare weg dreigen te vallen of gevallen
zijn of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen of die
een aanzienlijke materiële schade aan een (privé) eigendom kunnen
toebrengen (bv. boom/schouw die op huis dreigt te vallen,...)
Dringende dakafdekking, dringende bescherming van goederen en
dringend stu en (o.a. dich mmeren dak, dakkoepels, ramen, deuren,
vitrine,... na ofwel inbraak, ongeval, storm...).

360 euro*

7. Leegpompen van water uit ruimten.
Tussenkomsten bij wateroverlast ten gevolge van slecht onderhouden
dakgoot en andere afvoerkanalen of door nala gheid

210 euro*

8. Redden van dieren ingevolge nala gheid van de eigenaar of het niet
genomen hebben van voldoende afschermende maatregelen (vangen
van loslopende dieren, ...)

500 euro*

9. Dieren in nood (zonder aanwijsbare schuld…)
● Klein dier (vogel, kat, hond...)
● Groot dier (varken, koe, paard...)
● Grote aantallen (o.a. stallen)

210 euro*
320 euro*
320 euro*

10. Reinigen en/of depollu e van oppervlakken (water, wegdek...) ten
gevolge van verkeersongevallen, verlies van lading, verlies van olie
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en/of brandstof, opruimen brokstukken,...
11. Het bestrijden of voorkomen van vervuiling jdens interven es (o.m.
afvalverbranding, sluikstorten, chemische dump, lozing...)

700 euro*

12. De toestand stabiliseren van lekkende recipiënten (vb. cubitainer,
container, tankwagen,...)

1.330 euro*

13. Prijs per signalisa ewagen ingezet voor het beveiligen van derden voor
interven es op de openbare weg. (incl.aan externe
ziekenwagendiensten)

230 euro*

14. Onschadelijk maken of vernie gen van één of meerdere wespennesten
en andere gevaarlijke insecten per interven eadres
- Indien de verdelging van een wespennest meerdere interven es
noodzaakt, wordt het tarief slechts éénmalig aangerekend. De
aanvraag tot verdelging moet wel binnen de 7 kalenderdagen van
de voorgaande interven e plaatsvinden.

40 euro

15. Uitvoeren van een brandwacht bij evenementen
- inzet ploeg van 3 personen
- inzet ploeg van 6 personen
- inzet oﬃcier

270 euro*
460 euro*
105 euro*

16. Bijstand ziekenwagen op vraag van derden indien niet voor dringende
geneeskundige hulpverlening (bijv. aan secundair transport,
begrafenisondernemers)

590 euro*

(*) Voor de interven es die in de bovenstaande tabel zijn aangeduid met een ‘*’ worden, indien de
interven e langer dan één uur duurt extra kosten aangerekend volgens de tarieven opgenomen in de
tabellen ‘inzet materieel’ en ‘inzet personeel’.
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2. Inzet materieel
Omschrijving middelen

kostprijs per uur
(excl personeel)

Voertuigen categorie rijbewijs C of hoger

125 euro

Voertuigen categorie rijbewijs B of BE

75 euro

Aanhangwagen

50 euro

Absorp ekorrel per zak

6 euro

Schuimvormend middel per liter

7 euro

Zeeppatroon per stuk

9 euro

Detergent per liter

3 euro

Andere verbruikte materialen

reële kostprijs

3. Inzet personeel
Omschrijving personeel

kostprijs per uur

Basiskader (korporaals en manschappen)

27 euro

Middenkader (onderoﬃcieren)

40 euro

Hoger kader (oﬃcieren)

55 euro
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B. ZIEKENWAGEN (dringende geneeskundige hulpverlening)
Een ambulancedienst zoals bedoeld in ar kel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreﬀende de dringende
geneeskundige hulpverlening factureert voor elk contact met een pa ënt of met een overledene ten
gevolge van een alarmering door het eenvormig oproepstelsel, een forfaitaire vergoeding
“Tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening” een bedrag van 60 euro, op grond van, in
overeenstemming met en volgens de voorwaarden bepaald in het KB van 28 november 2018 en
verdere wijzigingen betreﬀende de factura e naar aanleiding van een tussenkomst dringende
geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst. Het forfaitair bedrag is gekoppeld aan het
gezondheidsindexcijfer 107,52 (basisjaar 2013) dat jaarlijks op 1 januari wordt aangepast aan de
waarde van het indexcijfer van 30 juni van het voorgaande jaar.
Het tarief wordt gefactureerd, op grond van en in overeenstemming met voornoemde wetgeving en
dus niet op grond van onderhavig retribu ereglement. De bepalingen alhier vormen louter een
verwijzing naar de toepasselijke wetgeving.
C. BRANDPREVENTIE OPDRACHTEN

Omschrijving presta es brandpreven e

kostprijs per uur

administra ekost
per opdracht

1. Aanbevelingen n.a.v. een adviesaanvraag

75 euro

50 euro

2. Opmaak van een brandpreven everslag in
voorbereiding van een overheidsbeslissing na
controle op basis van stukken of in/op een
bepaalde construc e of bepaalde site

75 euro

50 euro

Dienstverlening DIP (Digitaal Interven e Pla orm)

kostprijs per jaar

3. Voor het gebruik van het pla orm en de aanmaak of herziening van een
interven edossier.
a. Basis
b. Midden
c. Complex

Fusie van kracht!
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ARTIKEL 5 - Schuldenaar
$1. De retribu e is verschuldigd door de volgende schuldenaars, al naargelang het geval:
1. In alle andere gevallen, dan deze hierna bedoeld: de beguns gde(n) van de interven e.
2. In geval van vervuiling: de exploitant die de schade of de onmiddellijke dreiging van schade
hee veroorzaakt of de eigenaar van de gewraakte producten.
3. In geval van ladingverlies op de openbare weg: de vervoerder, die beschouwd wordt als de
beguns gde van de interven e.
4. In geval van een brands ch ng bedoeld in de ar kelen 510 tot 518 van het Strafwetboek: de
dader, mededader en/of de medeplich ge.
5. In geval van advies en controle is de retribu e verschuldigd door de aanvrager van het advies
of de vergunning. De retribu e voor de dienstverlening DIP is verschuldigd door de
exploitant van de inrich ng.
$2. Ingeval er 2 of meer schuldenaars zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling
gehouden.
$3. Indien de aard van de interven e en de vastgestelde feiten dit rechtvaardigen, neemt Brandweer
Zone Rand in uitzonderlijke gevallen het ini a ef om de factuur te splitsen en bijgevolg af te wijken
van de hoofdelijkheid en ondeelbaarheid.
ARTIKEL 6 - Aanvraag brandwacht/preven eve inzet van de brandweer
Brandwacht/preven eve inzet van de brandweer kan slechts plaatsvinden na voorafgaandelijke
aanvraag aan Brandweer Zone Rand. Op basis van een analyse van de risico’s kan de bevoegde
overheid besluiten om preven eve maatregelen te nemen
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ARTIKEL 7 - Vrijstellingen
$1. Retribu es zijn, met uitzondering van retribu e types 1 en 4 onder ar kel 4.A.1, niet
verschuldigd voor :
● de lokale besturen van de zone
● de scholen op grondgebied van Brandweer Zone Rand
● de poli ezones op grondgebied van Brandweer Zone Rand
● andere hulpverleningszones
$2. De retribu es zijn eveneens niet verschuldigd voor een vereniging/organisa e op de lijst van de
vrijgestelde evenementen die integraal deel uitmaakt van dit retribu ereglement en dit in func e en
voor de duur van het evenement.
Wanneer er een nieuwe evenement georganiseerd wordt of een evenement ondergaat een
belangrijke wijziging, kan de burgemeester vooraf aan het college vragen om ook voor dit evenement
een vrijstelling te verlenen.
S.3. De retribu e voor de dienstverlening DIP is niet verschuldigd voor :
● inrich ngen met een totale nu ge vloeroppervlakte kleiner dan 150m²
● instellingen erkend door het Agentschap Onderwijs en Vorming
● instellingen erkend door het Agentschap Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
ARTIKEL 8 - Betalingswijze
$1. Brandweer Zone Rand stuurt een factuur waarin het totaalbedrag van de retribu e wordt
bepaald op basis van dit reglement. De betaling van de retribu e gebeurt via overschrijving op
rekening BE67 0960 1884 4087 van Brandweer Zone Rand binnen de 30 dagen na factuurdatum.
§2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 30 dagen, is de schuldenaar de volgende
administra eve kosten verschuldigd, bovenop het bedrag van de retribu e:
Handeling

Kostprijs

1ste aanmaning (per aangetekende zending)
2de aanmaning (per aangetekende zending)

20,00 euro
20,00 euro

Aangetekende aanmaning bij niet-naleven van a etalingsplan

20,00 euro

Opmaak dwangbevel

30,00 euro

$3. Na de tweede aanmaning is de schuldenaar bovenop het factuurbedrag en de voormelde
administra eve kosten tevens de kosten voor de gebeurlijke gerechtelijke invordering door een
gerechtsdeurwaarder verschuldigd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
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ARTIKEL 9 - Bezwaarprocedure
De beguns gde van de factuur kan protest indienen tegen de geheven retribu e bij het zonecollege.
Het protest moet, op straﬀe van nie gheid, schri elijk worden ingediend binnen een termijn van 1
maand volgend op de factuurdatum én omstandig worden gemo veerd.
Het bezwaarschri kan via één van de volgende kanalen worden ingediend :
● e-mail : boekhouding@brandweer.zonerand.be
● post : Brandweer Zone Rand - Ruiterijschool 1 bus 2, 2930 Brasschaat
Een bezwaar werkt niet schorsend, maar er worden geen verdere administra eve kosten
aangerekend als bedoeld in ar kel 8, hiervoor, tot wanneer het zonecollege een uitspraak hee
gedaan over het ingediende bezwaar.

ARTIKEL 10 - Inwerkingtreding
$1. Dit retribu ereglement vervangt alle voorgaande en/of bestaande reglementen ter zake.
$2. Dit aangepast reglement treedt in werking op 1 januari 2021.
$3. De bijzondere rekenplich ge van Brandweer Zone Rand is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Koen Metsu
zonevoorzi er

Danny Van Oeckel
wnd. zonesecretaris

Getekend door:Koen Metsu (Signature)
Getekend op:2020-12-23 07:44:28 +00:0
Reden:Ik keur dit document goed
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