Retributiereglement Hulpverleningszone Rand
De zoneraad,
Gelet op de wet van 31 december 1963betreffende de civiele bescherming en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel
26;
Gelet op het Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen
verhaald worden en diegene die gratis zijn van 25 april 2007 en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, met latere
wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting
van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van het eenvormig
oproepstelsel, met latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer
per ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964;
Gelet op de omzendbrief d.d. 17 december 2014 van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel houdende aanpassing van de
tarieven zoals bepaald bij koninklijk besluit van 7 april 1995, en volgende;
Overwegende dat deze tarieven zijn aangepast aan de index zodat vanaf 1 januari 2014 volgende
tarieven van toepassing zijn:
 het forfaitair bedrag voor de eerste 10 km wordt 61,63 euro:
 het bedrag voor de prestaties vanaf de 11de km tot en met de 20ste km wordt 6,16 euro per km;
 het bedrag voor de prestaties vanaf de 21ste km wordt 4,71 euro per km;
 het bedrag per paar elektroden gebruikt bij een automatische externe defibrillator wordt 58,50 euro;
Overwegende dat een brandweer- en ziekenwageninterventie kosten met zich meebrengt;
Gelet op de financiële toestand van de hulpverleningszone;
Gelet op de besprekingen tijdens de prezoneraden van 14 november 2014 en 28 november 2014;
Artikel 1:
Met ingang vanaf heden en voor een periode eindigend op 31 december 2019, wordt ten gunste van
de hulpverleningszone een retributie geheven tot recuperatie van de kosten voor de volgende
opdrachten:


diensten van technische aard uitgevoerd door de Hulpverleningszone Rand ingeval hun
tussenkomst gevraagd wordt of vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het verrichten
van interventies buiten de aan de brandweerkorpsen door de wet opgelegde algemene en
bijzondere verplichtingen;



prestaties in het kader van bepaalde wettelijke opdrachten zoals bepaald bij artikel 3 van het
koninklijk besluit van 25 april 2007 en latere wijzigingen tot vaststelling van de opdrachten van de
hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn.



dringende geneeskundige hulpverlening (Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende
geneeskundige hulpverlening en latere wijzigingen, gewijzigd door de Wet van 22 februari 1998
en het KB van 7 april 1995 houdende de vaststelling van het tarief voor het vervoer per
ziekenwagen van de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de
dringende geneeskundige hulpverlening).

Artikel 2:
De retributie wordt als volgt vastgesteld:
A. BRANDWEERPRESTATIES
1.
Volgende prestaties worden per keer gefactureerd
Prestatie
interventie naar een falend technisch alarm, het
uitschakelen van een onbeheerd alarm op verzoek
politie – niet naar aanleiding van een inbraak of een
technisch alarm dat niet ter goeder trouw is gemeld. Dit

Kostprijs

€ 120,00

is inclusief het veroorzaken van een technisch alarm
door onachtzaamheid van personen. Voorbeelden van
onachtzaamheid zijn zonder uitputtend te zijn:
 Roken onder een brandmelder;
 Werkzaamheden die rook en/ of stof
veroorzaken zonder de installatie te hebben
uitgezet;
 Koken op onvoorziene plaatsen;
 Verkeerde plaatsing rookmelders.
- eerste interventie
- een tweede maal binnen de 12 maanden
het onschadelijk maken of vernietigen van
wespennesten en het neutraliseren van bijenzwermen
en –nesten in zoverre het niet gaat om een noodoproep
met het oog op het redden of beschermen van
personen:
- eerste interventie
- een tweede maal bestrijden van dezelfde nest
binnen 7 dagen
valse kwaadwillige oproep

2.

€ 350,00

€ 25,00 per nest
Gratis
personeels- en
voertuigkost
+ € 250,00

Aanvragen, controles, onderzoeken, adviezen,… die wettelijk voorzien zijn
Prijs/uur

onderzoeken, adviezen, afleveren attesten,
opmaken planstudies, inspectiebezoeken, controle
vooropgestelde preventiemaatregelen…

3.

€ 25,00 per dossier + €
75,00/uur

Alle andere prestaties worden per uur gefactureerd als volgt:
a. personeel:

Personeel
Prijs/uur
Officieren
€ 35,00
Onderofficieren
€ 25,00
korporaals en manschappen
€ 17,00
 deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de
gezondheidsindex van november van het voorgaande jaar. De
gezondheidsindex van november 2014 zal dienen als basisindex
Supplementen zondag, wettelijke feestdagen,
zaterdag en nachtprestaties
nacht (22.00u tot 06.00u)
zaterdag (00.00u tot 24.00u)
zondag en wettelijke feestdag (00.00u tot 24.00u)

Percentage
25,00 %
50,00 %
100,00 %

b. materieel:
Materieel
Voertuigen
autopomp en tankwagen
autoladder
andere voertuigen

Prijs/uur
€ 45,00
€ 45,00
€ 35,00

Prijs/km
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,25

Andere materialen
gespecialiseerde brandweerwerktuigen
(rookventilator, elektrisch lichtaggregaat,
stoomaggregaat, motorpomp, uitrusting duiker,
kleine blusmiddelen, overall, overmaats vat,…)
brandweerslang
geledigde persluchtfles
Producten
wanneer de brandweer tijdens een interventie,
bepaalde verbruiksproducten ter plaatse dient
achter te laten (balken, platen, stutten, dekzeilen,
overmaatse vaten, chemiepakken, .... )
c.

Prijs/uur
€ 10,00
Prijs/stuk/dag
€ 4,00
Prijs/fles
€ 3,50
Prijs
Aankoopprijs

derden:

Hulp door derden
wanneer de brandweer tijdens een interventie, de
diensten inroept van een derde instantie (bv. huur,
kraan, bouwondernemer, ....)

Prijs/uur
Kostprijs + 5%

B. ZIEKENWAGEN
1.
Dringend vervoer
Voor het vervoer van personen per ambulancedienst als gevolg van een oproep door het
hulpcentrum 100, evenals alle ander dringend vervoer, wordt het tarief vastgesteld volgens de
omzendbrief d.d. 17 december 2014 van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, rekening houdend met artikel 9 2° van het koninklijk besluit van 2 april 1965
betreffende de prestatieduur, en volgende omzendbrieven ten deze.
2.
Niet-dringend vervoer
Voor het vervoer per ambulancedienst van personen andere dan bepaald in artikel 2, zijnde het
niet-dringend vervoer, wordt het tarief vastgesteld als volgt:

een forfaitaire som voor de eerste 20 km van 29,02 euro voor iedere verplaatsing
heen en terug;

vanaf de 21ste km: 0,73 euro/km.
Artikel 3:
De duur van de per uur getarifeerde prestaties is gelijk aan de tijd die verlopen is tussen het uur van
vertrek uit de brandweerkazerne en het uur van terugkeer in de brandweerkazerne, met een minimum
van één uur. Ieder begonnen uur is een uur.
Artikel 4:
De retributie zal jaarlijks geïndexeerd worden. Deze indexering gebeurt via de gezondheidsindex van
de maand november voorafgaand aan het nieuwe jaar. Als basis van de bovenstaande tarieven wordt
de gezondheidsindex van november 2014 gebruikt.
Artikel 5:
De aanvraag voor een brandwacht dient gericht te worden aan het zonecollege.
Het zonecollege beslist of de brandwacht dient uitgeoefend te worden en of de retributie dient
gevorderd te worden. De retributie wordt berekend op basis van de tarieven vermeld in artikel 2 punt 2
en artikel 3.
Artikel 6:
Bij elke belangrijke schade aan het materieel wordt de kostprijs voor herstel en/of vervanging in
rekening gebracht aan de begunstigde van de prestatie.

Artikel 7:
De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de prestatie. Ingeval van
milieuvervuiling is de schuldenaar, de aansprakelijke (de eigenaar tenzij de schuld van de vervuiling
aan een derde partij kan worden toegewezen) van het vervuilende product. Bij ladingverlies op de
openbare weg is de schuldenaar de vervoerder van de lading.
Artikel 8:
De retributie is niet verschuldigd door / voor:
1. de gemeenten, haar diensten en haar agentschappen van de hulpverleningszone Rand
2. de ocmw's van de gemeenten van de hulpverleningszone Rand;
3. de politiezones in de hulpverleningszone Rand;
4. gemeenschapsbevorderende initiatieven.
Artikel 9:
De invordering van de retributie gebeurt door de bijzonde rekenplichtige na facturatie door de
brandweer. De retributie is betaalbaar via overschrijving binnen de dertig dagen na toezending van de
factuur.
Artikel 10:
Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en worden 20,00 euro
administratiekosten aangerekend.
Artikel 11:
Deze beslissing wordt definitief indien geen bezwaren worden ingediend tijdens het openbaar
onderzoek met betrekking tot dit retributiereglement.

Aldus gedaan te Edegem in zitting van de zoneraad van 2 januari 2015

Secretaris
Luc Loos

Voorzitter
Koen Metsu

