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Retributiereglement   
  

  Versie   Goedkeuring zoneraad op 13/06/2019 

 

ARTIKEL 1.  DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Hulpverleningszone Waasland heft een retributie tot recuperatie van de kosten op brandweerinterventies en -
prestaties conform de bepalingen van artikel 178 en 179 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid en het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die 
kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn 

• ingeval van vervuiling; 

• ingeval van andere prestaties dan degene die zijn opgesomd in artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 25 
april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en 
diegene die gratis zijn. 

Hulpverleningszone Waasland heft een retributie tot recuperatie van de kosten op dringende geneeskundige 
hulpverlening conform de Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en haar 
uitvoeringsbesluiten. 

Hulpverleningszone Waasland heft een retributie tot recuperatie van de kosten op alle uitgevoerde 
brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. 

ARTIKEL 2.  BEGRIPPENLIJST 

In het onderhavige reglement hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis. 

• Begunstigde: De fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie of prestatie 
uitgevoerd wordt, zoals omschreven in artikel 1§1 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot 
vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis 
zijn. 

• Falend technisch alarm: Het alarmeren van de hulpdiensten veroorzaakt door een slecht functionerend 
of onderhouden detectiesysteem. Dit is inclusief het veroorzaken van een technisch alarm door 
onachtzaamheid van personen. 

• Vervuiling: De aantasting van het milieu door een vervuilende stof. 

• Loos alarm: Het te goeder trouw verwittigen van de hulpdiensten, terwijl een uitruk niet nodig was. 

• Steden en gemeenten behorende tot Hulpverleningszone Waasland: Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-
Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster. 

ARTIKEL 3. TARIEF 

§ 1. Naargelang de aard van de opdracht worden tarieven aangerekend per uur, per prestatie en/of per eenheid. 

§ 2. Voor tarieven die per uur worden uitgedrukt, geldt dat iedere begonnen periode van een uur wordt 
aangerekend als een volledig uur. 

§ 3. De prestaties worden aangerekend voor de duur gelijk aan de tijd verlopen tussen het vertrek uit de kazerne 
en de terugkeer in de kazerne, met uitzondering van de brandpreventieopdrachten. 

§ 4. De kosten voortvloeiend uit prestaties die door derden uitgevoerd worden op vraag van de hulpdiensten en 
die ten laste komen van de hulpverleningszone Waasland, worden tegen kostprijs aangerekend. 
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§ 5. Dringend vervoer per ziekenwagen wordt aangerekend volgens de bepalingen van de wet van 8 juli 1964 
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en de uitvoeringsbesluiten bij deze wet. 

§ 6. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Op opdrachten waarbij concurrentieverstoring van enige betekenis 
kan optreden en waarbij de omzet groter is dan 25.000 euro, wordt BTW geheven conform het Wetboek van de 
belasting over de toegevoegde waarde, i.h.b. artikel 6. De retributies geheven op wespenverdelging en het 
reinigen van wegdek zijn opdrachten waar de jaarlijkse omzet het bedrag van 25.000 euro overschrijdt. 

ARTIKEL 4. RETRIBUTIELIJST 

De retributielijst wordt als bijlage aan het huidige reglement gehecht om er integraal deel van uit te maken. 

ARTIKEL 5. SCHADE 

Bij elke belangrijke schade aan het materieel wordt de kostprijs voor het herstel en/of vervanging in rekening 
gebracht aan de begunstigde(n) van de prestatie. 

ARTIKEL 6. VERLIES 

Bij verlies van materieel wordt de kostprijs voor vervanging in rekening gebracht aan de begunstigde(n) van de 
prestatie. 

ARTIKEL 7. SCHULDENAAR 

§1. De retributie is verschuldigd door de begunstigde(n) van de dienstverlening. Ingeval van milieuvervuiling is 
de schuldenaar de eigenaar of exploitant van de vervuilende stof. Bij ladingverlies op de openbare weg is de 
schuldenaar de vervoerder. 

§2. De kosten worden verhaald ten laste van de dader, de mededader en de medeplichtige van een 
brandstichting bedoeld in de artikelen 510 tot 518 van het Strafwetboek, die hoofdelijk aansprakelijk zijn, de 
kosten veroorzaakt aan deze diensten voor de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen bedoeld in 
artikel 11, § 1, 3°. 

§3. Ingeval er twee of meer begunstigen zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling gehouden. 

§4. Indien de aard van de interventie en de vastgestelde feiten dit rechtvaardigen, neemt Hulpverleningszone 
Waasland in uitzonderlijke gevallen het initiatief om de factuur te splitsen en bijgevolg af te wijken van de 
hoofdelijkheid en ondeelbaarheid. 

ARTIKEL 8. VRIJSTELLINGEN 

§1. De retributie is niet verschuldigd voor brandpreventieopdrachten voor het patrimonium en gebouwen in 
eigen beheer van de steden en gemeenten van de zone. 

§2. De retributie is eveneens niet verschuldigd voor adviesverlening, controlebezoeken, brandwacht en 
brandbewaking bij evenementen georganiseerd door: 

• de steden/gemeenten van de zone; 

• een vereniging die kan aantonen dat zij ondersteund wordt door één van de steden/gemeenten van de 
zone, op voorwaarde dat het evenement niet wordt ingericht voor commerciële doeleinden. De 
bewijslast ligt bij de vereniging die de begunstigde is van de prestatie. Minimaal moet een beslissing van 
het college van burgemeester en schepenen kunnen voorgelegd worden. 

Brandwacht en brandbewaking kan slechts plaatsvinden na voorafgaandelijke kennisgeving aan 
Hulpverleningszone Waasland, op basis van een risicoanalyse en na goedkeuring van de directies risicobeheer en 
operaties van Hulpverleningszone Waasland. 



  Pagina 3 van 6 

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

ARTIKEL 9. BETALINGSWIJZE 

§1. De betaling gebeurt via overschrijving binnen de dertig dagen na dagtekening van de factuur. 

§2. Bij niet-betaling binnen de dertig dagen wordt eerst een herinnering toegestuurd en vervolgens een 
aanmaning telkens met het verzoek om binnen één week te betalen. 

§3. Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en 25 euro 
administratiekosten aangerekend. 

§4. Indien na de tweede aanmaning niet tot betaling wordt overgegaan zal het volledig verschuldigde bedrag 
ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 75 §2 Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele 
Veiligheid, of in voorkomend geval langs gerechtelijke weg. 

ARTIKEL 10. INWERKINGTREDING 

§1. Dit retributiereglement vervangt alle voorgaande en/of bestaande reglementen ter zake. 

§2. Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2019. 

§3. De bijzonder rekenplichtige van Hulpverleningszone Waasland is belast met de uitvoering van dit besluit. 
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BIJLAGE: RETRIBUTIELIJST (NIET-LIMITATIEVE LIJST VAN PRESTATIES EN HUN TARIEF) 

0.1 Forfaitaire werken per uur 

Omschrijving Tarief 

1. Stilleggen van een alarmsignaal op vraag van de politie. € 250 

2. Nutteloze interventie naar aanleiding van een falend technisch alarm: 

• eerste nutteloos alarm. 

• elk nutteloos alarm dat volgt binnen een periode van 12 maanden te 
rekenen vanaf het vorige. 

Gratis 

 
€ 700 

3. Toegang verschaffen tot een woning ingevolge o.m. verlies van een sleutel, 
zichzelf buitensluiten, … . 

€ 250* 

4. Technische beveiligingswerkzaamheden: wegnemen of beveiligen van een 
antenne, dakgoot, afsluiting, gevelelementen, bomen, enz. die op de openbare 
weg dreigen te vallen of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen. 
(Gratis bij stormweer zoals aangekondigd door het KMI tenzij in het geval van 
kennelijk slecht onderhoud.) 

€ 250* 

5. Leegpompen van een ruimte. Gratis in perioden van algemene wateroverlast 
t.g.v. noodweer zoals aangekondigd door het KMI. 

€ 250* 

6. Reinigen van oppervlakten ingevolge o.m. milieuvervuiling,  
verkeersongevallen, verlies van lading, … . 

€ 600* 

7. Uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, 
evenementen, … . 

€ 500* 

8. Duikinterventies zonder veiligheidsaspect. € 400* 

9. Tussenkomsten bij wateroverlast ten gevolge van slecht onderhouden 
dakgoot en andere afvoerkanalen of door nalatigheid. 

€ 250* 

10. Plaatsen van signalisatie. € 400* 

11. Leveren van water (geen drinkwater) wanneer er door overmacht (uitvallen 
waterpomp, onbruikbaar zijn waterleiding, enz. ) een tekort is aan water en in 
geval er reële nood is aan water: 

• Inzet tankwagen en personeel. 

• Verbruik water per m³. 

Het vullen van zwembaden, vijvers, waterputten e.d. is geen taak voor de 
brandweerdiensten en kan enkel gebeuren indien dit niet via de 
watermaatschappij kan. 

 

 

€ 250 
€ 4 

12. Redden van dieren ingevolge nalatigheid van de eigenaar of het niet 
genomen hebben van voldoende afschermende maatregelen. 

€ 250* 

13. Vangen en vervoeren van loslopende dieren. € 250* 

14. De toestand stabiliseren van lekkende containers of tanks (vanaf 
verkenning). 

€ 1000* 
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(*) Prijs op basis van het nodige materiaal en personeel voorzien voor deze tussenkomst met een duur van 1 uur. 
Indien bijkomende middelen of personeel nodig zijn, zullen de extra kosten aangerekend worden volgens de 
tarieven opgenomen in de rubriek C, D en G van deze bijlage. 

Bij brandstichting wordt de inzet van brandweermiddelen en -personeel aangerekend volgens de tarieven 
opgenomen in de rubriek C en D van deze bijlage. 

0.2 Forfaitaire werken per prestatie 

Omschrijving Tarief 

15. Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten. ** 

- Indien de verdelging van een wespennest meerdere interventies noodzaakt, 
wordt slechts de verdelging van één nest aangerekend. De aanvraag tot 
verdelging moet wel binnen 14 kalenderdagen van de voorgaande interventie 
plaatsvinden. 

- Er worden geen kosten aangerekend voor het onschadelijk maken of 
vernietigen van wespennesten op voorwaarde dat de melding via Noodcentrale 
112 gebeurt en een slachtoffer ten gevolge van een allergische reactie van een 
wespensteek naar een ziekenhuis weggevoerd moet worden. 

€ 40 

16. Afschermen van een schoorsteenkanaal (o.a. kauwennest). € 200 

(**) Betalen kan ter plaatse met Bancontact of via overschrijving na ontvangst van een factuur. Bij een 
overschrijving worden vijf euro administratiekosten bijkomend aangerekend. 

0.3 Inzet middelen 

Omschrijving Tarief per uur (zonder personeel) 

Autopomp – tankwagen € 125 

Autoladder – auto elevator € 125 

Materiaalwagen € 125 

Schuimautopomp € 125 

Snelle hulpwagen € 125 

Signalisatievoertuig € 125 

Duikerswagen € 125 

Haakarmvoertuig € 125 

Bestelwagen € 50 

Dienstwagen € 50 

Commandowagen € 75 

Motorboot € 75 

Aanhangpompen € 75 

Wagen andere dan hierboven opgegeven € 125 
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0.4 Inzet personeel 

Omschrijving Tarief per uur 

Basiskader € 60 

Middenkader € 75 

Hoger kader € 100 

 

0.5 Tussenkomst van derden opgevorderd door Hulpverleningszone Waasland 

Omschrijving Tarief per eenheid 

De kosten voortvloeiend uit de prestaties die door 
derden uitgevoerd worden op vraag van de hulpdiensten 
en die ten laste komen van de brandweer (bv. 
slotenmaker, schrijnwerker, lifttechnicus, kraanman en 
ander personeel/materiaal volgens de aard van de 
interventie). 

Werkelijke kostprijs 

 

0.6 Adviesverlening en controlebezoeken inzake brandvoorkoming 

Omschrijving Tarief 

1. Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen 
en controlebezoeken die de wettelijke verplichtingen 
inzake het voorkomen van brand betreffen waarvoor de 
wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Elke 
prestatie bestaat uit de brandpreventieopdracht zelf, 
alsook de tijd besteed aan  voorbesprekingen, studie van 
plannen, dossierbehandeling, nabesprekingen, 
verplaatsingen en controlebezoeken ter plaatse. 
 
- Per begonnen uur: 

- Administratiekosten: 

 

 

 

 

 

 

€ 85 

€ 50 

2. Zijn vrijgesteld van retributie: 
- Controle voor ingebruikname inclusief één nacontrole 
van reeds gefactureerde opdrachten; 
 
- Toelichting van een advies (per mail, per telefoon, …). 

 

 

0.7 Andere prestaties niet vermeld onder voorgaande punten 

Omschrijving Tarief per eenheid 

De retributie bedraagt Werkelijke kostprijs 

 


